
 
 

MOBILITEIT ’T BLOKJE SCHOOLJAAR 2019-2020  

 
De ingebruikname van het nieuwe gebouw van Blokje Blauw en de opstart van fase 2 brengt een 
veranderende mobiliteit rond onze schoolsite met zich mee. 
In overleg met gemeentebestuur, politie en aannemer DCA worden er een aantal maatregelen 
genomen om de veiligheid de volgende twee jaren te bewaken. 

Neem er even het plan in bijlage bij… 

Welke maatregelen gaan in vanaf september 2019? 

• Warande blijft schoolstraat van aan De Keizer tot aan de Kerkweg.  
 

• Pastoriestraat 
o Wordt een doodlopende straat. 
o Blijft schoolstraat van aan De Keizer tot aan het einde/sportschuur. 
o Zal parkeervrij gemaakt worden (uitgezonderd bewoners). 
o Enkel de parkeerplaatsen aan de pastorie zullen gedurende bepaalde periodes van 

de dag gebruikt kunnen worden door ouders (max. 15 minuten) om hun kinderen 
van en naar stekelbees te brengen.  

o Bloembakken zullen verwijderd worden. 
 

• Kerkblokstraat 
o Heel de zone vanaf de Tiendenschuur tot en met de huidige schoolgebouwen wordt 

werfzone. Er zal geen doorgang mogelijk zijn tussen de Kerkblokstraat en 
Pastoriestraat. 

o Wordt ingericht als een éénrichtingsstraat, uitgezonderd voor fietsers en 
voetgangers. Inrijden langs de Stoffezandstraat, uitrijden langs Oud Dorpstraat. 

o De parkeerplaatsen naast de tuin van de pastorie worden een ‘laad- en loszone’ voor 
werfverkeer. Hier kan niet meer geparkeerd worden. 

o Er worden oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien (net voor de Tiendenschuur 
en ter hoogte van slagerij Luc Cools) zodat voetgangers de laad- en loszone niet 
moeten kruisen. 
 

• Huffelplein – Kapelstraat – Stoffezandstraat 
o De gemachtigd opzichter die momenteel aan het zebrapad ter hoogte van ‘Den 

Overkant’ staat zal verplaatst worden naar het zebrapad op Brechtseweg (ter hoogte 
van de kerk/Immo Aertsen). 

o Het werfverkeer zal toekomen vanuit Hoogstraten, de Kerkbokstraat indraaien en 
wegrijden langs de Oud Dorpstraat. Geen leveringen tussen 8u.-8.30u. 
 

• Koning Boudewijnlaan – Koningin Fabiolalaan 
o Voorlopig worden hier nog geen maatregelen voorzien. Er wordt constant 

geëvalueerd en bijhorende aanpassingen uitgevoerd indien noodzakelijk. 
 
 



• Visserij - Sportschuur 
o Aan Blokje blauw komt naast een ruime fietsenstalling ook een nieuwe parking. 
o In de Visserij zal er een parkeerverbod gelden. Bezoekers van de bejaardenwoningen 

en sportschuur parkeren op de nieuwe parking. 
o Mindervalideparking en enkele fietsbeugels zijn voorzien ter hoogte van de inkom 

van de sportschuur. 
Buiten de schooluren kan de fietsenstalling van de school ook gebruikt worden. 
 

• Blokje Blauw 
Dit is het nieuwe gebouw voor leergroepen 3, 4, 5 en 6 met adres Visserij 8A. 
De schoolomgeving is overdag volledig afgesloten en naschools openbaar terrein. 
Er zijn 4 poorten voorzien: 

1. Aan de zijde van de nieuwe fietsenstalling / parking. 
2. Aan de Fabiolalaan / speelbos 
3. Aan de sportschuur 
4. Aan de Pastoriestraat: dit is een tijdelijke poort om gedurende fase 2 de 

school bereikbaar te maken lang de Pastoriestraat. 
                             ’s Ochtends en direct na schooltijd zullen enkel poorten 1 en 4 geopend zijn voor de 
                              kinderen die toekomen of de school verlaten. 
 
               Moet u tijdens de schooluren in de school zijn? 
               Aan poort 1 zal een bel hangen, daar kan u zich melden en zal u ontvangen worden  
               in het secretariaat. 

 

Samen maken we onze onmiddellijke en verdere schoolomgeving zo veilig mogelijk! 

 
Uiteraard staan wij open voor verdere vragen en/of opmerkingen: hans.vanhasselt@blokjesmail.be  

 

Mobiteam ’t Blokje 
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