
 
 

 
Veilige schoolomgeving dankzij 

VIB* en Route2School 
Brasschaat, september 2020 

Beste ouders  

Onze kinderen zijn echte VIB’s*  Daarom sloegen de gemeente Brasschaat en Lokale Politie Brasschaat de 

handen in elkaar om verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen met de VIB*-campagne en de digitale 

bevraging Route2School. Hierbij geven we je graag een woordje uitleg over de campagne en Route2School, 

want we hebben jou als ouder ook hard nodig om onze schoolomgevingen veiliger te maken voor onze kinderen.  

*Verkeersveilig In Brasschaat 

*Very Important Brasschatenaar  

Echte VIB*s parkeren hoffelijk  

 “Mama wordt op een ontbijt getrakteerd, als ze mijn vriendjes niet blokkeert”, 

(Noah&Oliver, 5&6j, wijk Bethanie) 

 

“Juist parkeren is iets wat wij op school al leren”, (Lente, 6j, wijk Maria-ter-Heide) 

 

“Ik laat me met de fiets escorteren, dan moet papa niet dubbel parkeren” (Marie, 9j, 

wijk Kaart) 

… Tenslotte zijn we allemaal VIB’s*.  

Met deze campagneslogans pakken Brasschaatse schoolkinderen het hinderlijk 

parkeren aan schoolomgevingen aan. Asociaal parkeergedrag is immers één van 

de meest voorkomende mobiliteitsknelpunten van onze inwoners. Dit schooljaar 

laten we jou een gans jaar lang mee nadenken over (on)veilig parkeergedrag aan 

de schoolpoort. We zien jammer genoeg nog te veel mama’s en papa’s op 

plaatsen parkeren waar het niet mag. Daarbij brengen ze niet alleen hun eigen 

kinderen in gevaar, maar ook hun schoolkameraden.   

Hoe moet het dan wel?  

✓ Parkeer minstens 5 meter voor een zebrapad. Op die manier worden 

overstekende voetgangers en fietsers goed gezien! 

✓ Parkeer niet voor de garagepoorten van de buren, ook al is dat maar 2 

minuutjes. Andere ouders parkeren daar ook “maar” 2 minuutjes. Als we zo alles 

optellen, komen we al snel aan een half uur, terwijl die bewoners ook wel eens 

gehaast kunnen zijn om naar het werk te vertrekken, toch?   

✓ Om het parkeren aan onze schooltoegangen te vermijden, is de rijbaan ter 

hoogte van de schoolpoort onderverdeeld in rijvakken door de onderbroken 

witte middellijn. Hier is parkeren dus niet toegelaten. Zet je wagen gerust iets 

verderop, wandelen is immers gezond!  

✓ Parkeer op minstens 5 meter  van een kruispunt.  

✓ Parkeer voor of na een verhoogd verkeersplateau of verkeersdrempel, niet 

erop.  



✓ Het zebrapad is voor voetgangers, het fietspad voor fietsers, de rijbaan 

voor auto’s. Hou je het voet-en fietspad dus vrij voor onze zwakke 

weggebruikers? 

✓ Hinder geen andere weggebruikers door eventjes dubbel te parkeren. 

Fietsertjes moeten zo slalommen tussen de geparkeerde voertuigen. 

Dat is leuk op een hindernissenparcours, maar niet in de 

schoolomgeving.  

✓ Kom met de fiets naar school! Dan parkeer je wel vlak voor de 

schoolpoort en het is nog gezond ook! 

Veilig fietsen met digitale schoolroutekaart  

Kies je voor de fiets, dan kan je voortaan veilig op weg dankzij de digitale 

fietsroutekaart Route2School! Scan de QR-code of ga naar https://www.route2school.be/login/ovmap/brasschaat 

en stippel samen met je kind de veiligste fietsroute naar school uit.  

 

Dankzij de input van ouders, leerlingen en leerkrachten via de grootschalige 

bevraging Route2School in 2019, konden we de mobiliteitsknelpunten en fietsroutes 

in kaart brengen. De gemeente ontving ruim 200 meldingen vanuit 20 verschillende 

Brasschaatse scholen. Samen met politie verwerkten we deze meldingen 1 voor 1 

en konden we ook al heel wat knelpunten oplossen. Anderen zijn in behandeling, 

voor sommigen hebben we momenteel nog geen oplossing. Deze digitale 

schoolroutekaart zal ook voortdurend aangepast worden wanneer een knelpunt of 

de weginfrastructuur is aangepast.  

In bijlage vind je de beknopte handleiding terug over het gebruik van de 

fietsroutekaart. Het is heel eenvoudig! 

 

Word VIB* - ouder! 

Help je ons om mee om de schoolomgeving van jou en andere kinderen veiliger te maken? Dat kan op 

verschillende manieren: 

✓ Hang een campagne-affiche of spandoek voor je raam of garagepoort en laat 

anderen zien dat je een veilige schoolomgeving belangrijk vindt.  

✓ Ga akkoord en parkeer niet voor een garagepoort! Kleef deze (makkelijk 

verwijderbare) sticker op een zichtbare plaats op je wagen en engageer je om 

niet voor poorten te parkeren.  

✓ Hang de fluorescerende  VIB-strapper-hanger op een zichtbare plaats aan de 

boekentas of jas van zoon- of dochterlief voor extra zichtbaarheid in het verkeer. 

Deze hangertjes worden gedurende heel dit najaar verdeeld in alle scholen.  

✓ Respecteer de verkeersregels        

Campagnemateriaal kan je aanvragen via mobiliteit@brasschaat.be of afhalen aan 

het onthaal op het gemeentehuis. 

 

 

Verkeersveilige groeten,  

 

 

 

Ward Schevernels        Philip Cools 

algemeen directeur        waarnemend burgemeester 
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