
INFOFICHE 
Tijdsdruk, bezorgdheid over de veiligheid op de weg of soms ook praktische redenen, 

zorgen ervoor dat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. 
Voor een school betekent dat tientallen extra auto’s in de schoolomgeving op breng- en haalmomenten. 

De meeste schoolomgevingen zijn daar niet op voorzien, waardoor mensen 
vaak ondoordachte en gevaarlijke dingen gaan doen. 

Door te voet of met de fiets naar school te komen, wordt het verkeer aan de schoolpoort 
voor iedereen veiliger. Verkondig de boodschap van de positieve spiraal:

PARKEERDRUK

OP DE PARKEERSCHIJF DIE UITGEDEELD 
WORDT AAN DE OUDERS STAAN  
VIJF PARKEERREGELS:

1. Parkeer niet of sta nooit stil op een zebrapad.

2. Blijf niet te lang stilstaan op de kiss-and-ride-zone.

3. Parkeer niet op de eerste de beste plek, 
maar respecteer de wegcode.

4. Parkeer niet voor of op iemands oprit.

5. Parkeer wat verder van de school en wandel  
het laatste stuk samen met je kind(eren).



Enkele verkeersregels opgefrist:
• Stilstaan of parkeren? Stilstaan betekent 

volgens de wegcode: iemand laten in- of 
uitstappen of goederen in- en uitladen. Niks 
meer dan dat. Als je je kind tot aan de poort 
begeleidt, dan heb je geparkeerd en mag je 
niet staan op plaatsen waar alleen stilstaan is 
toegelaten.  Ook al duurt het maar één minuut.

• Een kiss-and-ride-zone is bedoeld om iemand 
te laten in- of uitstappen, niet om kort te 
parkeren.

• Je mag ook niet stilstaan of parkeren:

� op een verhoogde inrichting, bv. een 
verkeersplateau voor de schoolpoort; 

� op zebrapaden; 

� 5 meter vóór een zebrapad en liefst nog 
wat verder want je belemmert het zicht 
van de kinderen die er willen oversteken;

� op trottoirs of fietspaden.

• Je vier knipperlichten aanzetten, geeft je geen 
recht om een parkeerovertreding te begaan of 
mensen te waarschuwen voor je verkeerd 
parkeergedrag. Het is zelfs verboden! Je kunt er 
een meervoudige boete voor krijgen: voor 
verkeerd parkeren, fietsers of voetgangers in 
gevaar brengen en verkeerd gebruik van de 
vier knipperlichten.

 

Een aantal tips: 
• Zijn er te weinig parkeerplaatsen? Maak elkaar 

attent op concrete parkeermogelijkheden in 
de buurt. 50 of 100 meter stappen voor het 
laatste eindje naar school maakt het zoveel 
veiliger voor iedereen in de schoolomgeving. 
Vooral de fietsertjes en voetgangers zullen de 
nabije schoolomgeving een stuk veiliger en 
aangenamer ervaren. Deel kaartjes uit waarop 
de parkings in de buurt (en het aantal 
parkeerplaatsen daar) vermeld staan. Ook het 
aantal minuten en seconden dat je met een 
kleuter aan de hand van daar tot aan de school 
stapt (doe die test effectief vooraf) kan je erbij 
zetten. Dat zorgt ervoor dat een deel van de 
ouders die parkeerplaatsen op wandelafstand 
wat meer beginnen te gebruiken.

• Parkeer niet voor de in- of uitgang van de 
fietsenstalling.

• Laat kinderen altijd aan de kant van het trottoir 
uitstappen, een open portier aan de straatkant 
kan een fietser raken of hinderen. Wel ook 
opletten voor de voetgangers natuurlijk. 

• Matig je snelheid in de buurt van de school.

• Als je je kind met de auto komt halen, laat dan 
eerst de fietsers vertrekken. Geef hen de 
ruimte en wacht zelf even totdat zij uit de 
schoolomgeving weg zijn.

PARKEERDRUK

Struisvogelparkeerder
Parkeerpauw

Parkeermossel

Parkeerzebra

Deze en alle andere regels over stilstaan en parkeren vind je in de wegcode en kan je raadplegen op wegcode.be 


