
 

Verslag cocreatiesessie 2, 17 mei 2018, OC De Bosuil, Witherendreef 

 

Projectgebied: De Witherendreef in Jezus-Eik 

 

Aanwezig: 28 deelnemers 
____________________________________________________________________ 

 

1. Presentatie van de resultaten van cocreatiesessie 1 

 

Bij aanvang van de cocreatiesessie werd kort toegelicht wat gebeurde tijdens sessie 1 en 

wat de resultaten waren. Op basis van de resultaten van de cocreatiesessie werden de 

volgende testopstellingen voorgesteld om op verder te werken: 

 

1. Schoolstraat 

2. Circulatieplan 

3. Veilig fietsen 

4. Parkeren 

 
2. Uitwerken van de testopstelling 

 

Er vormde zich 4 groepen die een testopstelling ontwierpen. De resultaten van deze 

groepen: 

 

1. Snelheid vertragen 

Deze testopstelling bevat voorstellen om de snelheid te verlagen en ruimte voor fietsers 

en voetgangers te creëren. 

 

 

- Zoen & Zoef op parking Bosuil, uitgang via Kapucijnendreef 

- eenrichting tussen Rozenlaan en Reebokweg in Witherendreef tussen 16 en 18u 

alle weekdagen richting school 

- fietspad aan de kant van de school in de volledige Witherendreef 
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- versmalde stroken aan de school met apart rijvak voor fietsers (zie voorstel 

Dorpsraad) 

 

- versmalde stroken tussen Reebokweg en Louis Gunsstraat, zoals aan de school 

(zie prentje hierboven) 

- Communicatie testopstelling op Jezus-Eikse kermis: 2e weekend september 

 

Feedback van de aanwezigen genoteerd op kaartjes tijdens stemming: 

 

- Wij moeten denken aan mensen die dichtbij de school wonen en naar werk 

moeten gaan. Beide richtingen in de Witherendreef houden 

- + enkelrichting 

- i.p.v. fietspad een fietsstraat, een fietspad is gevaarlijk voor mensen die uit hun 

parkeerplaats komen 

- mits enkelrichting Rozenlaan – Reebok 

- + fietsstrook 

- + parkeren 

- Schransdreef sluiten, eenrichtingsstraat tussen 7u30 en 9u en tussen 16u en 18u 

op weekdagen 

- Tweerichtingen in Witherendreef dichtbij de straat houden 

- Knip 

- Ja maar aan Schransdreef sluiten, dan eenrichting niet noodzakelijk 
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2. Minder parkeren in de straat 

In dit voorstel wordt ruimte gecreëerd voor fietsers en voetgangers door de 

parkeersituatie in de straat te veranderen zoals een parkeerverbod in de schoolomgeving 

en beurtelings parkeren tussen de school en de Reebokweg. 

 

 

 

- schoolomgeving parkeervrij maken 

- Zoen & Zoef op parking Bosuil, uitgang via Kapucijnendreef 

- beurtelings parkeren in de Witherendreef tussen school en Reebokweg 

- eenrichting in Witherendreef tussen Eeuwstraat en school 

- Witherendreef afzetten aan Louis Gunsstraat of einde straat aan Schransdreef 

- Communicatie testopstelling: 

- Brief naar bewoners en ouders schoolkinderen 

         + infosessie 

- Op de website van Overijse 

- Borden vanaf … voor begin in september 

+ agent die de week voor de start verwittigd? 

 

Feedback van de aanwezigen genoteerd op kaartjes tijdens stemming: 

- fietspad over de hele lengte 

- voetpad van begin tot einde 

- verplicht kinderen afzetten parking Bosuil 

- Eénrichting tot Bosuil, super 

- Ja, maar niet fietsbaar aan één kant 

- afsluiten Witherendreef en Schransdreef 

- versmalde rijstroken 

- verboden 3,5T 

- parkeerstroken aan beide kanten niet mogelijk met fietsbaan 

- parkeerverbod door combinatie wegversmalling en voorrang vanuit Eeuwstraat 

naar Louis Gunsstraat 
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3. Zone 30 

Hier wordt voorgesteld om van de volledige Witherendreef zone 30 te maken en de 

verbinding met de Brusselsesteenweg in de Reebokweg en Louis Gunsstraat eenrichting 

te maken. 

 

 

 

- schoolomgeving parkeervrij maken 

- Zoen & Zoef op parking Bosuil, uitgang via Kapucijnendreef 

- zone 30 in hele Witherendreef 

- Louis Gunsstraat en Reebokweg eenrichting naar Brusselsesteenweg. Heel de dag 

of enkel ‘s ochtends, van 7u30 tot 9u. 

 

 

4. Toegang tot de Witherendreef afsluiten 

Dit plan houdt sluipverkeer tegen door bepaalde straten af te sluiten, zoals de 

Reebokweg en Louis Gunsstraat aan de Brusselsesteenweg in de ochtend en de 

Eeuwstraat in de avond. 

 

 

 

 

Verslag cocreatiesessie 2 Overijse - 17 mei 2018 

pag. 4/8 



 

 

- tussen 8 en 9 Louis Gunsstraat en Reebokweg aan de Brusselsesteenweg 

afsluiten 

- tussen 16 en 17u Eeuwstraat afsluiten 

- sticker voor ouders die door de Witherendreef rijden 

- gelieve de 2 richtingen in Witherendreef voor mensen die dichtbij de school 

wonen aub 

- zonder Witherendreef/Schransdreef af te sluiten. Eerst zone 30 in Witherendreef, 

drempels, flitsen daarna afsluiten  

 

 

Overzicht van de testopstellingen 

Deze tabel lijst de verschillende onderdelen van elk voorstel van een testopstelling op. 

Via deze tabel zijn ideeën te vinden die bij de voorstellen overlappen. 

 

 1 2 3 4 

tussen 8 en 9 Louis Gunsstraat en Reebokweg aan de 

Brusselsesteenweg afsluiten 

   x 

Louis Gunsstraat en Reebokweg eenrichting naar Brusselse- 

steenweg. Heel de dag of enkel ‘s ochtends, van 7u30 tot 9u. 

  x  

tussen 16 en 17u Eeuwstraat afsluiten    x 

sticker voor ouders die door de Witherendreef rijden    x 

schoolomgeving parkeervrij maken  x x  

Zoen & Zoef op parking Bosuil, uitgang via Kapucijnendreef x x x  

zone 30 in hele Witherendreef   x x 

beurtelings parkeren in de Witherendreef tussen school en 

Reebokweg 

 x   

eenrichting in Witherendreef tussen Eeuwstraat en school  x   

eenrichting tussen Rozenlaan en Reebokweg in Witherendreef tussen 

16 en 18u alle weekdagen richting school 

x    

Witherendreef afzetten aan Louis Gunsstraat of einde straat aan 

Schransdreef 

 x   

fietspad aan de kant van de school in de Witherendreef x    

versmalde stroken aan de school met apart rijvak voor fietsers (zie 

voorstel Dorpsraad) 

x    

versmalde stroken tussen Reebokweg en Louis Gunsstraat x    
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3. Stemming 

 

Elke deelnemer ontving 3 kaartjes om te stemmen, “must”, “aantrekkelijk” en 

“haalbaar”. Elke deelnemer kon zo voor 3 verschillende voorstellen stemmen. 

 

 must realistisch haalbaar totaal 

voorstel 1 5 7 6 18 

voorstel 2 9 6 5 20 

voorstel 3 9 5 9 23 

voorstel 4 1 2 2 5 

 24 20 22  

 

 
4. Vervolg 

 

Zoals u misschien zelf in dit verslag hebt kunnen zien, komen een aantal elementen 

terug bij verschillende voorstellen. De meeste voorstellen sluiten ook bij elkaar aan. 

 

Voor de verdere aanpak maken we een overzicht van de verschillende elementen uit de 

verschillende voorstellen, en bekijken we welke van deze elementen terugkomen en veel 

stemmen hebben gekregen, welke minder. We gaan ook bekijken welke van de 

elementen mogelijk zijn voor een testopstelling, en welke elementen eerder horen bij 

een definitieve herinrichting (heraanleg voetpad, verkeersdrempels,...). Op basis hiervan 

doen we voorstellen voor een testopstelling wat kan leiden tot definitieve aanpassingen 

op korte termijn, en doen we voorstellen die moeten meegenomen worden bij een 

heraanleg van de straat en het mobiliteitsplan. 

 

De begeleiders van LaMA komen samen met de gemeente en experten om de 

voorgestelde opstellingen te evalueren en de verdere stappen voor te bereiden. De 

gemeente neemt na goedkeuring contact met de buurt om de testopstelling uit te 

werken. In oktober komen we ter plekke om de testopstelling te evalueren. Datum nog 

nader te bepalen. 
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5. Foto’s 
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Wat is Lama? 

 

 

 

Meer info: 

https://duurzame-mobiliteit.be/laboratoria-mobiele-alternatieven-lama 
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