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Schriftelijke vraag van Jérôme Toussaint over schoolstraten in Ukkel (opvolging).
Een jaar gelegen heb ik de raad geïnterpelleerd over dit onderwerp. Ik wens graag informatie over de evolutie van
de invoering van dergelijke straten op ons grondgebied.
Ik dank u voor uw antwoord.
De betrokken interpellatie:
De h. Toussaintgeeft aan dat er in Brussel "schoolstraten" beginnen te verschijnen, zoals in Vlaanderen al
meerdere jaren het geval is. Dit zijn straten vlakbij scholen die tijdelijk verkeersvrij worden gemaakt (in het
algemeen 30 min. voor de aanvang van de lessen en 30 min. aan het einde ervan).Er werd onlangs een fonds met
een miljoen euro voorzien om dergelijke straten te creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan zo'n 50
scholen zouden kunnen profiteren.Schoolstraten bieden veel voordelen (veiligheid, luchtkwaliteit, ...). Er moet
voldaan worden aan verschillende voorwaarden: de school moet meewerken, het moet een residentiële weg zijn,
de afsluiting mag geen verkeershinder veroorzaken, ... Overweegt het college dergelijke straten te creëren in
Ukkel?
Antwoord:

In het afgelopen jaar heeft de gemeente van verschillende scholen aanvragen ontvangen (Val Fleuri,
Decroly, Plein Air, Basisschool Floréal…). De dienst Mobiliteit heeft een procedure opgesteld en er werd
in juni 2019 een formulier naar deze scholen gestuurd. In december 2019 werd er ook een formulier
gestuurd naar de school Saint-Vincent-de-Paul. Het wordt systematisch verstuurd naar elke school die
interesse toont.
Geen enkele school heeft tot op heden het formulier teruggestuurd. Het initiatief lijkt eerder bij de
ouders te liggen dan bij de directies. We hebben de medewerking van deze directies nodig om een
schoolstraat op de gepaste wijze in te voeren. Om succesvol te zijn moet een schoolstraat de
medewerking krijgen van alle betrokkenen (directie, ouders, gemeente, politie, …).
De school Decroly heeft ons onlangs (eind januari - begin februari) gecontacteerd om voor een tweede
keer een welbepaalde sluiting van de Gendarmendreef aan te vragen. Deze aanvraag wordt nog
onderzocht (bepaling van de beste periode, duur, … ). In de maand maart zal er een tijdelijke
schoolstraat van kracht zijn in de Casaltastraat (kleuterafdeling van Decroly). Voor de invoering van een
schoolstraat op langere termijn in de Gendarmendreef kunnen we zorgen voor de begeleiding van de
school Decroly die zich erg proactief opstelt.

