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VRIJDAG 16 SEPTEMBER STAPPEN EN TRAPPEN  
WE NAAR SCHOOL! 
 
Beste ouders en buurtbewoners,  
  
Op vrijdag 16 september 2022 neemt onze school deel aan de Strapdag. Die dag mogen alle 
leerlingen met de fiets, te voet of ander rollend materiaal (step, rolschaatsen, skateboard,...) 
naar school komen. Onze school wil hiermee aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de 
schoolomgeving en wil kinderen en ouders stimuleren om nog vaker te voet of met de fiets naar 
school te komen.  
De Strapdag is een initiatief van het Octopusplan en kadert binnen de Week van de Mobiliteit 
die jaarlijks doorgaat van 16 tot 22 september.  Op 16 september wordt de Hooiendonkstraat, 
tussen Steenweg op Heindonk en Fabiolalaan, afgesloten voor alle verkeer van 8u35 tot 15u20. 
Onze leerlingen leren en spelen die dag ook op straat.  
Voor een vlotte en veilige organisatie geldt er een parkeerverbod in de straat. 
Hulpdiensten dienen wel altijd doorgang te hebben in de afgesloten straat.  
Je kan zelf ook mee strappen door je verplaatsingen die dag maximaal te voet of met de fiets te 
doen.  
 
Vorige week ontvingen we positief bericht van de stad op onze tweede subsidieaanvraag m.b.t. 
de verkeersveiligheid in de nabije schoolomgeving. Vorig schooljaar lag de focus vanuit de 
ouderraad en de school op de Steenweg op Heindonk en de oversteekplaats aan de 
Brouwerijstraat. Paaltjes, markeringen en gemachtigd opzichters werden gerealiseerd. 
Later dit jaar worden kleine ingrepen gerealiseerd in de Hooiendonkstraat. 

1. Fietsmarkeringen tussen apotheek  en het kruispunt met de Fabiolalaan om de aanwezigheid van 

fietsers duidelijk te maken.  

2. Paaltjes tussen de bomen in het eerste stukje Fabiolalaan om auto’s op verdere afstand te laten 

parkeren. 

3. Het zebrapad ter hoogte van de Fabiolalaan accentueren. 

4. Octopusmarkeringen die het autoverkeer attent maken op fietsende kinderen, geplaatst bij 

oversteekplaats kruispunt Kazernestraat en Hooiendonkstraat. 

 
Met vriendelijke groet 
  
Geert Mariën        De werkgroep verkeer 

Directeur         Ouderraad      Schoolteam 
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