Schoolstraten voor onze kinderen: oproep naar alle Brusselse scholen
Brussel, 13 mei 2019 - De Stad Brussel keurde vanavond een ontwerp tot oproep goed, waarbij alle
scholen op grondgebied Brussel de mogelijkheid wordt geboden om schoolstraten in te richten. De
gemeenteraad valideerde het bestek voor de aanduiding van een studiebureau dat de scholen zal
begeleiden die zelf een schoolstraat willen inrichten. Het bureau is nodig om de aanvragen te
analyseren, na het verzamelen van de ideeën en ervaringen van scholen, leerkrachten, ouders, kinderen
en omwonenden.
De gemeenteraad wil graag verder met het inrichten van schoolstraten op het territorium van de Stad.
Daarom werd deze maandagavond het bestek goedgekeurd om een studiebureau aan te duiden die dat
project op poten kan zetten. Het doel van Brussel-Stad is om eerst en vooral te luisteren naar elke school,
en elke leerkracht van de school, ouder en kind.
Veel belanghebbenden zijn nu al bezig met die denkoefening, en sommigen heben zelf al tests gedaan of
hebben de benodigde verbeelding die nodig is voor hoe een straat zou kunnen worden afgesloten tijdens
aankomst en vertrek van de kinderen.
Schoolstraten zijn ook een manier om ouders en kinderen hun manier van naar school gaan in vraag te
laten stellen. Ze zorgen voor meer veiligheid, minder vervuiling en een aangename en rustige
schoolomgeving.
Het is de feedback van op het terrein die Brussel via het toekomstige studiebureau wil verzamelen.
Daarom wordt binnenkort een brief verstuurd naar alle scholen op het grondgebied van Brussel-Stad om
hen te informeren over het project. Een eerste grote werksessie met alle geïnteresseerden wordt
momenteel op poten gezet.
“We moeten het warm water niet heruitvinden. De scholen bezitten al veel expertise, en hebben goede
ideeën. We willen hen graag helpen die ideeën te realiseren, door een goede begeleiding op maat aan te
bieden. We willen het installeren van schoolstraten zo makkelijk mogelijk maken, en zo zorgen voor veilige
straten en propere lucht voor onze kinderen”, zegt Schepen van Mobiliteit Bart Dhondt.
“Het autoverkeer rondom de scholen zo veel mogelijk beperken zal zorgen voor een aangename
schoolomgeving, en zal de fysieke en mentale gezondheid van de kinderen verbeteren,” vult Faouzia
Hariche aan, Schepen van Franstalig onderwijs.

“Schoolstraten zorgen voor een betere luchtkwaliteit, en voor een veilige en aangename omgeving. We
hopen dat de schoolstraten ook meer duurzame manieren van verplaatsen van ouders en hun kinderen in
de hand zal werken. De ruimte voor de school zal niet langer alleen maar een doorgang zijn, maar ook een
gezellige ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, kinderen, ouders en leerkrachten,” zegt Ans Persoons,
Schepen van Nederlandstalig Onderwijs.
Meer info
Els Wauters, woordvoerder van Schepen van Mobiliteit Bart Dhondt, 0490/52.45.21
Nicolas Manzone, woordvoerder van Schepen van Franstalig onderwijs Faouzia Hariche, 0474/67.52.06
Thi-Tiên Trân, woordvoerder van Nederlandstalig onderwijs Ans Persoons, 0474/35.29.89

