Schoolomgeving
De gemeente Gingelom zet zich in voor een verkeersveilige schoolomgeving. Dit doen we door jaarlijks terugkerende acties,
infrastructurele ingrepen en handhaving.
Op deze manier willen we grootouders, ouders en leerlingen stimuleren, om korte afstanden met de fiets of te voet af te leggen.
Als er minder verkeersdrukte is aan de scholen, zullen meer (groot-)ouders en kinderen met de fiets of te voet naar school gaan.
Stappen en trappen biedt een gezond, veilig en milieuvriendelijk alternatief voor autoverplaatsingen naar school!

Sensibilisering voor een veilige schoolomgeving
Omgaan met verkeerssituaties leer je niet in 1 dag en bovendien ook niet alleen op de schoolbanken. Tijdens het schooljaar
worden er heel wat acties georganiseerd o.a. samen met de lokale politie om zowel leerlingen, hun ouders als andere
weggebruikers te sensibiliseren voor een veilig en duurzaam verkeer.
 Praktijklessen in het verkeerspark.
 Praktijkles rond de dode hoek.
 ‘Dag van de jonge fietser' voor het 6de leerjaar.
 ‘Autoluwe schooldag’ met fiets- en voetpools.
 Aankoop van een verkeerskoffer te gebruiken door de scholen.
 Opmaak schoolbereikbaarheidskaarten.
…
Duurzame mobiliteit bekom je niet met een 1-dag-actie. Maak er een gewoonte van om, zeker bij mooi weer, te stappen of te
trappen naar de school!

Infrastructurele ingrepen
De voorbije jaren werden er een aantal infrastructurele ingrepen uitgevoerd om de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten te
verhogen:
 Plaatsing Octopuspaal en beugels.
 Kiss&Ride ter hoogte van BSGO De Kleurenboom te Montenaken.
 Invoeren schoolstraat ter hoogte van BSGO De Groeiboog te Jeuk.
 Invoeren schoolstraat ter hoogte van BSGO De Groeiboog te Mielen.
 Aanbrengen van kleurrijke wegmarkeringen ter hoogte van de schoolomgevingen van BSGO De Groeiboog te Mielen en
Borlo, BSGO De Regent te Gingelom en BSGO De Kleurenboom te Niel

Contactinformatie
Dienst Mobiliteit
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
011 88 04 80
mobiliteit@gingelom.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00
Morgen open van 08:00 tot 12:00
Alle openingsuren

