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Verslag OUDERRAAD 16 Nov 2020 (virtueel via Teams wegens COVID-19 maatregelen) 
 
Aanwezig:  Leen (voorzitter), Elianne, Mieke (verslag), juf Tamara, Kim, Sophie, Sara VR, Sarah T, Juf Inge V. , Elke, juf 
Sophia, juf Sandra 
 
Verontschuldigd: Leslie, Michèle, Sara VR 
 
Decretale Ouderraad 
 

• Aanpassing huishoudelijk reglement aangepast en verspreid op 25. Whatsapp groep werd als 
communicatiekanaal toegevoegd en privacy paragraaf verwijderd en vervangen door een verwijzing de aparte 
privacy statement. 

• Privacy statement: Adres Willemslaan 3 moet naar 4 worden gecorrigeerd. 

• Verzamelen van contactgegevens nieuwe ouders 1e leerjaar: google form laten aanvullen en link te versturen via 
email naar ouders. Omdat er ook in andere leerjaren nieuwe leerlingen zijn, zal het naar iedereen worden 
toegestuurd.   

• Schoolraad:  
o laatste vergaderingen gebeurden zonder bijeenkomst/met enkel verslag. Juf Tamara stelt vraag aan 

schepen hoe geplande vergadering van 30 november plaats vindt.  
o Wissel van Herman naar Sarah T. werd goedgekeurd 

• Werkgroepen: 
o Verkeersveiligheid:  Sarah T deed mee aan participatie voor burgers (gepresenteerd door studiebureau).  

Sarah nam het mobiliteitsplan door (zie bijlage voor volledige versie):  
 

2059 GMP Haacht 

Uitwerkingsnota v3_20201103.pdf
 

▪ Ochtendspits/avondspits Wespelaar. Is er veel doorgaand verkeer? Door de beweging te 
bekijken is er geen frappant doorgaand verkeer en is er eerder ‘plaatselijk’ verkeer 

▪ Verkeerscirculatie: er werd onderzocht of er ‘oneigenlijk’ doorgaand verkeer is wat meeviel.  
▪ Snelheid:  

• In toekomstige visie veeleer met zones werken met zelfde snelheid 

• Leesbaarheid door infrastructuur: bv. niet enkel een bord zonder verdere maatregelen 
om snelheid aan te passen.  

• Poorteffect: als je een zone bv Wespelaar dorp als zone aanduidt, is het heel belangrijk 
voor chauffeurs om duidelijk te maken dat je zone 30 binnenkomt 

• Huidige toestand: bijna ganse zone 50 behalve tussen Pit en Klimop  

• Voorstel: veel meer zone 30 behalve Grote Baan en verlengde Costerstraat. De kern 
wordt nog verder onderzocht  

• Wespelaar komt uit heatmap voor als problematisch wat fietsen betreft 
▪ Voornaamste klachten: infrastructuur (fietspad/voetpad), hoeveelheid verkeer en snelheid, 

vooral waar gemengd verkeer is 
▪ Fietspad aanleggen in dorp van Wespelaar is niet enige oplossing. Snellere oplossing is om te 

kijken naar veiliger organisatie van gemengd verkeer, ‘poorteffect’ en in toekomst zwaar 
verkeer te weren.  

▪ Concreet zone 30 laten ingaan vanaf frituur en niet vanaf bakker en ook de aanwezigheid van 
fietsers op kruispunt beter aan te geven 
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▪ Snelheid: ANPR camera die snelheid controleert en nummerplaat herkent.  
▪ Tgv school: Elizabeth Willemslaan autoluw maken en voor doorgaand verkeer via Grote 

Baan/Decoster straat. Dit is nog niet beslist.  
▪ Trage wegen: voetgangers/fietspaden. Schorisgat als belangrijk verbinding en ook verbinding 

Nieuwstraat naar Wakkerzeel staan op lijst van prioriteit voor onderhoud 
▪ Veiligere schoolomgeving: nog geen plan en overleg met school nodig wegens complexiteit. 
▪ Mobipunt bv. station haacht waar je trein/fiets/auto,... samenbrengt: Haacht station en Haacht 

centrum prioritair en in tweede orde ook station Wespelaar 
▪ Feedback vanuit schoolraad: schepen blijft dit opvolgen. Naast periodiek op schepencollege 

wordt dit ook periodiek met school besproken.  Volgende vergadering met dienst mobiliteit is 
gepland op 7 december.  

 
Feitelijke Ouderwerking 

 

• Activiteiten: 
o Cadeautjes Sint: alles werd aangekocht. Chocolade is niet apart verpakt maar is geen probleem 

aangezien het 72 uur op voorhand wordt bezorgd. Sophie spreekt af met secretariaat voor overdracht 

• Carwash wanneer het terug wat beter weer wordt. Mits reservatie en volledig contactloos (betaling via bv 
payconic). Het vraagt niet veel voorbereiding en kan ook makkelijk verplaatst worden nav verstrengde 
maatregelen. Sophie trekt dit graag. Elke activiteit moet worden goedgekeurd door burgemeester nav een 
draaiboek bv. samenscholing van meer dan 4 mag niet.  

• Quiz 7 mei: zaal werd vastgelegd 

• Financiele status: 
o Er moet nog 1 betaling worden gedaan nl. preventieplan  

 
Voorstel data volgende vergaderingen (locatie/methode nog te bepalen afhankelijk van corono-maatregelen): 
Mieke is kandidaat om een verslag te maken van elke vergadering (indien niet belemmerd door professionele 
activiteiten) 

o 11 januari: voorbereid en geleid door Elke 

o 8 maart: voorbereid en geleid door Sara VR 

o 10 mei: voorbereid en geleid door Michele 

o 14 juni: voorbereid en geleid door Sophie 

 

Volgende schoolraden: op maandag 30 november, maandag 22 februari, maandag 18 mei 

 

 

 

 

 

 

 


