
LEGENDE

School

Aanbevolen wandelroute

Wegel of doorsteekje

Extra opletten!

Aandachtspunt: extra opletten!

S

Het kruispunt van de 
Wijngaardstraat, Devos-
straat en Achter De Wacht 
is erg onoverzichtelijk en 
de straat is redelijk druk. 
Steek over op het zebrapad, 
liefst in het bijzijn van de 
gemachtigd opzichter, met 
de fiets (aan de hand).

De autoluwe Hofstraat biedt een 
veilige fiets- en wandelroute naar 
de Dijkstraat.

Rang Kattestraat vertrekt 
aan de achterzijde van 
de school via de rustige 
Kapucijnengang.

Van het Gentiel Antheunisplein kan 
je langs het pad naast het Liedtspark 
rustig en veilig tot achter de wacht 
stappen en fietsen.

Het kruispunt van Devos- 
straat met Gevaertdreef is  
voor jonge voetgangers erg  
groot. De rangbegeleider  
kan ’s avonds helpen  
bij het oversteken.

Het Tacambaroplein is vaak 
erg druk en onoverzichtelijk. 
Probeer het te vermijden!

Maak gebruik van het 
zebrapad voor de school 
om de straat over te 
steken.

KBO COLLEGE HET SLEUTELBOS IN OUDENAARDE
MAAK JE ZICHTBAAR EN DRAAG EEN FLUOHESJE



Een campagne van Met de steun van

TIPS OM VEILIG EN SNEL DE SCHOOL TE BEREIKEN

Deze kaart werd gemaakt in samenwerking met Mobiel 21 vzw.  
Dit in het kader van de campagne Sam de Verkeersslang.

VOOR VOETGANGERS
• Ga steeds op de stoep langs de huizenkant.
• Maak gebruik van zebrapaden.
• Volg de veiligste weg naar huis.
•	 Draag	een	fluovestje.

VOOR FIETSERS
•	 Laat	regelmatig	je	fiets	nakijken	(verlichting,	remmen	

en banden).
•	 Draag	je	fietshelm.	Fietshelmen	zijn	echt	wel	cool.
•	 Draag	een	fluohesje.
• Plaats je boekentas op de bagagedrager of draag  
je	rugzak	op	je	rug,	maar	hou	ze	niet	aan	de	hand.

• Volg de veiligste weg naar school.
•	 Maak	gebruik	van	de	fietspaden.
•	 Fiets	of	stop	nooit		naast	een	vrachtwagen,	want	dan	

bevind je je in de dode hoek en ben je onzichtbaar. 
Blijf er dus best ver genoeg achter.

• Geef voorrang aan rechts waar nodig.
• Laat andere weggebruikers duidelijk weten waar je 

naartoe gaat: steek je arm uit als je links of rechts 
afslaat.

• Kijk uit wanneer je voorbij geparkeerde wagens rijdt. 
Hou rekening met openslaande deuren of auto-
bestuurders die willen vertrekken.

•	 Telefoneren	en	sms’en	op	de	fiets	is	verboden.	Je	kan	
hiervoor een boete krijgen.

•	 Over	de	speelplaats	stap	je	met	je	fiets	aan	de	hand.
•	 Plaats	je	fiets	netjes	in	de	fietsenstalling.
•	 Muziek	beluisteren	op	de	fiets	is	leuk,	maar	gevaarlijk.	
Je	 hoort	 niets	 van	 de	 verkeersgeluiden,	 dus	 ook	
geen auto’s die je naderen of toeteren om je te waar-
schuwen.

• Binnen de bebouwde kom mag je naast elkaar op 
straat	fietsen	als	er	geen	fietspad	is	en	je	het	verkeer	

uit de tegenovergestelde richting niet hindert. Buiten 
de	bebouwde	kom	fiets	je	achter	elkaar.	

• Respecteer andere weggebruikers. Ongepaste ge- 
baren of taalgebruik lossen niets op en kunnen leiden 
tot verkeersagressie.

VOOR AUTOMOBILISTEN
• Laat je kind uitstappen langs de stoepkant.
• Kijk goed uit voor je je deur openzwaait.
• Respecteer de zone 30.
• Carpoolen is een milieuvriendelijk alternatief voor 

individuele autoverplaatsingen. 

VOOR WACHTENDE OUDERS
• Laat de stoep en de zebrapaden vrij.
•	 Parkeer	 je	auto	nooit	op	de	stoep,	het	zebrapad	of	 
het	fietspad.

•  Respecteer de signalen van de gemachtigde opzichter.
• Geef steeds het goede voorbeeld en houd je aan  

de regels.

Met tips en vragen over verkeer en mobiliteit kan je 
terecht bij de school.


