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Decretale Ouderraad 
 

• Verkeersveiligheid: 
o Wat er te gebeuren staat en wanneer in centrum van Wespelaar en hoe dit samenspoort met 

verschillende voorstellen vanuit de ouderraden: 
▪ Laatste actie dateert van eventjes terug en was ter bespreking van aantal voorstellen.  
▪ Compleet korte termijn: 

• Permanente zone 30 instellen (en niet langer dynamisch) 

• Schoolstraat in stukje nieuwstraat. Liep een tijdje maar werd dan weer opgeschort 
wegens plaatsen van nadars op juiste moment. In Wakkerzeel wordt gewerkt met 
dynamisch bord (zonder fysieke afsluiting). Als dat goed werkt, is dit mogelijk ook een 
optie voor Wespelaar. 

• Wegmarkering om aan te geven dat er gemengd verkeer is 

• Paaltjes plaatsen aan turnzaal om parkeren te vermoeilijken aan turnzaal (niet 
uitgevoerd) omwille van beschikbaarheid van plaatsen? Kris Leysen zoekt exacte reden 
op.  

▪ Langere termijn: 
o Volledige centrum moet heraangelegd worden wegens beschadigd wegdek. 
o Zone 30 blijft. Die zonering wordt in vraag gesteld nav mobiliteitsplan en wordt 

mogelijk op een andere manier afgebakend (nu tot domein de Spoelbergh, 
voorstel om door te trekken tot volgende kruispunt). Afhankelijk van wat daar 
beslist wordt, hangt de inrichting van de zone erbuiten af (zone 30 is voor 
gemengd gebruik). Onder discussie tot waar zone 30 komt. 

o Waar vroeger de bomen stonden: verwijderd op het plein en te herbekijken met 
heraanleg wegens bezorgdheid met manoeuvrerende wagens 

o Plaatstelijke verkeersingrepen: thv oud gemeentehuis versmalling van de rijweg 
om snelheid te remmen vóór het kruispunt met Willemslaan  

o Willemslaan: begin van de zone 30 duidelijker te markeren en er voor zorgen 
dat er overgang is van fietspad naar rijweg zodat auto’s op zij moeten waar 
fietsen op rijweg komen (cfr. Sint Angela Tildonk).  

o Grote Baan richting spoorweg zone 30 duidelijker markeren via poort. Ook daar 
is er discussie over de eventuele uitbreiding van de zone 30. 

o Bedoeling is om in 2021 knopen door te hakken en ontwerp  klaar te krijgen met 
wat precies waar gebeurt.  Het budget voor de uitvoering van het 
plan/herbestrating van centrum werd voorzien voor 2022 (incl. Eventuele 
fietssuggestiestroken). 

o 2023: budget voorzien voor ingrepen in Grote Baan alsook eventueel fietspad in 
stuk dat momenteel buiten zone 30 ligt zonder fietspaden. Nog te bepalen of 
het als fietspad wordt besteed of eerder uitbreiding van zone 30 met 
afdwinging.  
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o Niet zeker hoe/wanneer volkswoningbouw hun planning er uit ziet. Dossier 
wordt aanbesteed in tweede helft van dit jaar waardoor er volgend jaar wordt 
gebouwd. Omdat het om een beschermd gebouw gaat, moet er binnen dit 
volume worden gebleven en moet bv. het volume van de stoep worden 
behouden. In te plannen zodat dit niet samenvalt met de aanpassingen aan de 
weg.  

• Timing en afstemming van mobiliteitsplan: als er dit jaar een ontwerp wordt gemaakt, is 
er niet veel tijd meer om de mobiliteitsvragen af te sluiten. Het mobiliteitsplan gaat 
naar de laatste/beleidsfase met concrete actiepunten.  Dit gebeurt de komende weken 
en maanden met bedoeling om maart/april af te ronden waardoor er nog voldoende 
tijd is om af te stemmen voor Wespelaar met schoolomgeving en bewoners.  

• Er wordt momenteel geen afzonderlijk extern studiebureau voorzien maar te 
ontwerpen in eigen beheer.  

• Ontwerpsuggesties van huidig studiebureau of zelf te vertalen vanuit suggesties bv. ivm 
kerk. Het is een beleidsplan en geen uitvoeringsplan.  

• Optie om Willemslaan autoluw te maken? Circulatie is een element van het 
mobiliteitsplan dat wordt bekeken om eventuele maatregelen te nemen. De meeste 
mensen hebben de neiging om de Willemslaan te nemen om naar Wakkerzeelstraat te 
nemen door de knoop aan de spoorweg.  Zeer langetermijnplanning voor afschaffing 
van gelijkgrondse overwegen. Het grote probleem bij Infrabel zijn de budgetten nl. 1800 
overwegen waar plannen voor zijn maar geen budgetten.  

• Nav mobiliteitsplan krijgen de scholen en de ouderraden uitnodiging voor 
participatieraden. Eens er concreet ontwerp is, wordt dit teruggekoppeld. 

• In vorige legislatuur was er overleg met de gemeente, de directie en de ouderraden van 
de scholen Pit en Klimop, de kribbe en de buitenschoolse opvang. De vraag wordt 
gesteld om het plan opnieuw met deze samenstelling terug te koppelen.  

 

• Huishoudelijk reglement: aangepast en verspreid. Geen aanpassingen nodig. Privacy policy nog te posten op 
website.  

• Website zoekterm via google komt bij oude website uit.  

• Info-moment: gezamenlijke flyer van beide scholen voor instapmoment. Net na de paasvakantie is er een 
infomoment gepland voor eerste leerjaar.  

• Meerdaagse activiteiten zijn opgeschort tot aan de paasvakantie.  
 
Feitelijke Ouderwerking 

 

• Werkgroepen: 
o Quiz: zaal vastgelegd voor 7 mei. Eventueel online?  
o Werkgroep Gezonde snack: appels kunnen ook niet wegens niet voorverpakt.  
o Werkgroep duurzaamheid: momenteel nog geen concrete plannen 
o Werkgroep diversiteit: deze werd niet opgericht maar wel als suggestie geopperd nav samenwerking 

met Savaria in kader van bewustwordingsproject.   Er kan daar eventueel een werkgroep vanuit de 
ouderraad worden aan gekoppeld.  

o Er zijn al wat ideeen van leerkrachten voor een coronaproof en niet-coronaproof concept voor 
schoolshow.  

o Carwash: iets voor het voorjaar bv. maart/april. Evenementen zijn momenteel nog steeds afgelast in 
Haacht en enkel rondritten zijn toegestaan. Doorlooptijd tot finaal plan is een maand.  Tool staat op 
website van haacht 

• Spaghetti-pakket: ouderraad mag geen hulp bieden in het gekozen concept voor verdeling.  
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• Financiele status: 
o Saldo werd besproken. Ivm sprookjeswandeling: De Pit droeg die financiele kosten maar nog te bepalen 

wat er met de subsidies moet gebeuren. De subsidies zijn enkel voor het traject aan de Klimop. Het 
evaluatiedocument moet ook nog worden bezorgd. Financieen zijn momenteel onduidelijk. Rekening 
mee te houden dat deze 2000 euro moet beschikbaar blijven voor als de factuur nog komt. Elke volgt op 
met Wim. 

o Terugbetaling van sint moet nog gebeuren naar Sophie  
 
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 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: maandag 22 februari, maandag 18 mei 

 

 

 

 

 

 

 


