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Vorst: Invoering van een schoolstraat in de Mysteriestraat 
 
Tussen maart en juni 2019 vond er een testfase plaats voor de creatie van een schoolstraat in de 
Mysteriestraat. Aangezien de resultaten van deze samenwerking tussen de gemeente Vorst en de 
Parkschool en Institut Saint-Denis zeer positief zijn, zullen eind februari de nodige aanpassingen 
plaatsvinden om deze schoolstraat een permanent karakter te geven. De schoolstraat zal vanaf 7 
maart 2022 van kracht zijn.  
 
Een schoolstraat is een straat waarin een school gevestigd is en die aan het begin van de lessen 
tijdelijk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeerd. Daartoe wordt er aan het begin van de straat 
een mobiel hek geplaatst om de toegang voor auto’s, motorfietsen en bromfietsen tijdelijk af te 
snijden.  
 
“Zo kunnen de kinderen, ouders en leerkrachten veilig, gezond en aangenaam de school bereiken en 
verlaten. De schoolstraat biedt kinderen ook meer autonomie in hun verplaatsingen, wat nog steeds 
de beste indicator voor verkeersveiligheid is. We blijven samenwerken met het College en de politie 
om deze routes naar andere scholen veiliger te maken.”, legt Esmeralda Van den Bosch, schepen van 
Mobiliteit (Ecolo-Groen), uit.  
 
 
 
Concreet 
De Mysteriestraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 8 tot 8.45 uur, van maandag tot 
vrijdag (behalve tijdens schoolvakanties) en tijdens deze uren: 

• kunnen voetgangers en fietsers het trottoir en de volledige breedte van de weg 
gebruiken om de twee scholen te bereiken; 

• moeten fietsers stapvoets rijden of naast hun fiets stappen; 

• kunnen ouders die hun kind met de auto brengen gebruik maken van de 
kiss&ridezone op de Brusselsesteenweg en hun traject naar school te voet 
voortzetten; 

• wordt de Brusselsesteenweg tussen de Keerkringenlaan en de Mysteriestraat tijdelijk 
beperkt tot eenrichtingsverkeer wanneer de schoolstraat geldt. 

• mogen bewoners de straat wel nog uitrijden aan lage snelheid.  
• mogen de hulp- en spoeddiensten natuurlijk in alle omstandigheden passeren. 

 
Er is een feestelijke inhuldiging gepland op 7 maart tussen 8 en 8.30 uur. 
 
 Meer info?   
Claire Roekens, 0490 52 49 48 


