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1. Kim & Beuk (Sint-Amandusstraat, Deerlijk)

2. Sam & Berk (Hoogstraat, Deerlijk)



DEELNEMERS

We gingen van start met een korte voorstelling, wie is wie? Wat is hun rol en superpower? Hieruit bleek dat

er veel geïnteresseerde en bereidwillige buurtbewoners en leerkrachten waren, maar ook een aantal

ongeruste ouders.
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Vertegenwoordigers van de Stad Deerlijk: Tine Degloire en Ann Acou (Schepen Deerlijk)

Vertegenwoordigers van TreinTramBus: Laura Cuyvers en Delphine Grandsart 
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HET ONDERZOEK
TreinTramBus sprak met...



HET ONDERZOEK

Ter plekke kregen we een duidelijk zicht op de huidige situatie...



AAN DE SLAG!

Met de verkregen input van de verschillende stakeholders ging TreinTramBus samen met 

Tine Degloire (Gemeente Deerlijk) en Wout Seynaeve (Verkeerscoördinator Politie) aan de slag.

INPUT VERZAMELEN UIT INTERVIEWS DATA CLUSTEREN UITDAGINGEN FORMULEREN



INZICHTEN

Er is een parkeerprobleem in de LaMA-zone 

De Sint-Amandusstraat is één grote chaos tijdens de schoolspits

Deerlijk is niet fietsvriendelijk

De Sint-Rochusstraat is onveilig

De aanwezigheid van de politie wordt als positief ervaren

Er zijn te weinig aangename en veilige wandelmogelijkheden

Mensen vinden het vanzelfsprekend om met de auto tot aan de schoolpoort te komen

Het centrum is (te) druk

Het openbaar vervoer is geen alternatief voor de auto



UITDAGINGEN
Hoe kunnen we...

het aantrekkelijker maken voor ouders 

om hun kind niet meer vlak voor de schoolpoort af te zetten?

de Sint-Amandusstraat veiliger maken voor voetgangers en fietsers?

de veiligheid (voor voetgangers en fietsers) verhogen

In de Sint-Rochusstraat?

ouders en kinderen stimuleren om zich duurzamer

te verplaatsen?

ervoor zorgen dat de parkeerdruk in de straat vermindert?

ervoor zorgen dat de bussen niet meer in de 

Sint-Amandusstraat moeten stoppen? 



UITDAGINGEN
Hoe kunnen we...

het gebruik van de bestaande parkeermogelijkheid optimaliseren?

leerkrachten meer stimuleren om het goede

voorbeeld te geven en niet meer vlak voor de school

te parkeren?

ouders stimuleren om meer van de randparkings

gebruik te maken?

de wandelroute van de randparking 

naar school aangenamer maken?

de bestaande ruimte maximaal inzetten voor het 

In- en uitgaan van de scholieren?

veiliger fiets- en wandeltrajecten creëren?



UITDAGINGEN
Hoe kunnen we...

de drukte van doorgaand verkeer

verminderen tijdens de schoolspits?

auto’s die toch rijden optimaal inzetten?

ervoor zorgen dat mensen de verkeersregels 

beter naleven?

de bereikbaarheid van de school

voor kinderen met beperkte mobiliteit garanderen?

meer mensen overtuigen om te fietsen?

ervoor zorgen dat mensen de verkeersregels beter naleven?

Fietsers en voetgangers uit de file en drukte halen?



De drukte van doorgaand verkeer verminderen

tijdens schoolspits?

UITDAGINGEN
Hoe kunnen we...

De bereikbaarheid van de school voor kinderen met beperkte mobiliteit garanderen?

De afstand tussen de school en de beschikbare parkeerruimte dichterbij doen voelen

De randparkings meer gekend en geliefd maken?

Wandelen rustgevend maken

Meer mensen overtuigen om de auto al eens 

aan de kant te laten staan?



VOORGESTELDE UITDAGINGEN

1. Het aantrekkelijker maken voor ouders om hun kinderen niet meer vlak 

voor de schoolpoort af te zetten? 

2. De Sint-Amandusstraat veiliger maken voor voetgangers en fietsers?

3. De veiligheid (voor voetgangers en fietsers) verhogen

in de Sint-Rochusstraat?

4. Het gebruik van de bestaande parkeermogelijkheden optimaliseren?

5. Ouders stimuleren om meer gebruik te maken van de randparkings?

6. Leerkrachten stimuleren om het goede voorbeeld te geven en niet 

meer vlak voor de school te parkeren?

7. Hoe kunnen we de wandelroute van de randparking naar school aangenamer maken?

8. Ouders en kinderen stimuleren om zich duurzamer te verplaatsen?

9. De drukte van doorgaand verkeer verminderen tijdens de schoolspits?

10. Auto’s die toch rijden optimaal inzetten?

11. Ervoor zorgen dat mensen de verkeersregels beter naleven?

12. De bereikbaarheid van de school voor kinderen met beperkte

mobiliteit garanderen?



DE IDEEEN

Allereerst was er de “speeddate”, daarin konden 2 deelnemers samenwerken rond een bepaalde uitdaging. 

Al hun ideeën konden ze neerschrijven.

Na een uitdaging mochten de deelnemers zelf kiezen om te wisselen van “partner”.  

In de volgende slides enkele resultaten van de speeddate.



Uitdaging: 

Hoe kunnen we de drukte van doorgaand 

verkeer verminderen tijdens de schoolspits?

Ideeën:

- 1 richtingsverkeer Sint-Rochusstraat

- Verkeersvrije straat bij start en eind van de school

- Fietsstraat bij elke uitgang van de school



Uitdaging: 

Hoe kunnen we ouders en kinderen overtuigen

om zich duurzamer te verplaatsen?

Ideeën:

- Fietspaden beter uitbouwen in het centrum

- Voorrangsregels wijzigen in voordeel van de fietser

- Kiss & ride zone beperken 

- Meer zebrapaden met felle contrastkleuren 

- aanmoedigingspremie



Uitdaging: 

Hoe kunnen we de Sint-Rochusstraat veiliger maken?

Ideeën:

- 1 richtingsverkeer 

- Verkeerslus rondom de school maken

- Duidelijke afgebakende fietspaden 

- Zwaar vrachtverkeer mijden 

- Voetpaden (her)aanleggen

- ...



STEMRONDE

Na de speeddate was er de stemronde, iedereen kreeg 3 stickers, 

om te plakken op de (voor hem of haar) beste ideeën.



UITWERKEN

VERKOZEN IDEEEN

Idee:

Omgeving (en verbinding) parking- kerkhof aantrekkelijker maken

- Middenpad heraanleggen en gebruiken 

- Wachterszone voor de ouders (overdekt) 

- Leerkrachten gaan naar ouders met de kinderen, niet meer omgekeerd 

- Parking aan Kim voorbehouden voor mindervalide en buren

- ... 



UITWERKEN

VERKOZEN IDEEEN

Idee:

Doorgaand verkeer ontmoedigen

- Meer politiecontrole 

- Borden uitgezonderd plaatselijk verkeer

- Mensen ontmoedigen door verkeerscirculatie te wijzigen 



UITWERKEN

VERKOZEN IDEEEN

Idee:

Fietsstraat

- Afhankelijk van hoe de éénrichtingsstraat zal lopen 

- Fietsstraat van ingang tot ingang scholen 

- Hoe gaan we het visueel zichtbaar maken?



UITWERKEN

VERKOZEN IDEEEN

Idee:

Circulatie in Deerlijk 

- Vanuit Waregem: Verplicht Sint-Rocchustraat inrijden

- Schoolstraat moet voorrang geven aan de Sint-Rochusstraat en Vichtsestraat 

- Richting Kortrijk: verplicht Nieuwstraat inrijden 

- Richting Waregem: Verplicht de Nieuwstraat inrijden 

- Fietspad in de Hoogstraat aan de andere kant leggen 

- Doorgaand verkeer ontmoedigen 



UITWERKEN

VERKOZEN IDEEEN

Idee:

Wandelpool 

- Inventariseren van gedrag leerling en ouder nu (hoe verplaatsen ze zich? Waarom? Wil je een wandelpool?...)

- Begeleiders zoeken 

- Testfase en evaluatie  

- Prijzen voor de gebruikers 

- In juni bevraging ouders, in voorjaar alles in kaart gebracht, lancering begin van nieuwe schooljaar

- ...



CO-CREATIE 2

Op 17 mei vindt de tweede co-creatiesessie plaats. 

In deze sessie gaan we verder in het uitwerken van de verkozen ideeën: 

- Sint-Rochusstraat éénrichtingsverkeer 

- Fietsstraat in Deerlijk 

- Wandelpool 

- Omgeving en verbinding parking Guido Gezellelaan en kerkhof aantrekkelijker maken

Maar ook gaan we praktische afspraken maken rond de uitvoering van onze ideeën in de testfase. 

Heb jij alvast zin om mee te werken? Of kan je niet aanwezig zijn op de tweede sessie, maar wil je je wel 

graag inzetten om onze ideeën mee vorm te geven in de testopstelling? 

Schrijf je in via: https://goo.gl/forms/Ac0R9UrqZYZVHhFo2

of stuur een mailtje naar 

Laura.cuyvers@treintrambus.be

https://goo.gl/forms/Ac0R9UrqZYZVHhFo2
mailto:Laura.cuyvers@treintrambus.be

