
 

Geachte inwoner 

 

Vanaf 15 mei 2020 gaan de fysieke lessen voor de helft van de leerlingen opnieuw van start in 

alle scholen van De Pinte. Op 18 mei 2020 start ook de bedrijfswereld grotendeels terug op. Dit 

betekent dat het aantal leerlingen in de noodopvang in de scholen ook zal toenemen. 

 

De scholen hebben verschillende maatregelen genomen om tijdens de lessen en in de opvang de 

afstand tussen leerlingen te kunnen bewaken en het aantal contacten tot een minimum te 

beperken. Zo werden de klassen opgesplitst in twee, de lessenaars uit elkaar gehaald en zullen 

de leerlingen in afwisselende groepen speeltijd en middagpauze hebben. 

 

Het begin- en einduur van de school is een belangrijk moment om de sociale 

afstandsmaatregelen te laten respecteren. Dan worden de leerlingen immers allemaal op 

hetzelfde moment afgezet of opgehaald door de ouders en dienen zij door dezelfde ingang de 

school te betreden of te verlaten.  

 

Gezien de scholen willen vermijden dat ouders de school betreden en gezien de beperkte 

openbare ruimte voor de schoolpoorten, hebben de scholen en het college van burgemeester en 

schepenen gezamenlijk besloten om ter hoogte van één toegang per school een veiligheidszone 

te maken waarin ouders hun kinderen kunnen afzetten en ophalen zonder de sociale 

afstandsmaatregelen te overtreden. Om dit mogelijk te maken zal het gemobiliseerd verkeerd in 

deze zone, die u per school op de ommezijde van deze brief vindt, uit de zone geweerd worden. 

 

Deze maatregel zal aan elke school toegepast worden tussen 7.45 uur en 9 uur ’s ochtends 

en 15.15 uur en 16.15 uur ’s avonds en start op 15 mei. Op woensdag zal de maatregel 

toegepast worden tussen 11 uur en 12.30 uur. De maatregel duurt om te beginnen tot en met 

20 mei. Nadien wordt de maatregel geëvalueerd en eventueel verlengd.  

 

Wij danken u voor uw begrip 

Namens het schepencollege 

     

Veerle Goethals                          Vincent Van Peteghem 

Algemeen directeur                          Burgemeester   

 Dienst Grondzaken 

 

contactpersoon Arnout Laureys 

Isabel Coppe telefoon 09 280 80 26 

09 280 80 89 fax 09 245 98 35 

09 282 99 21 Aan de omwonenden van  

de schoolomgeving 

 

 

e-mail grondzaken@depinte.be 

 

Briefwisseling aan: 

College van burgemeester en schepenen,  

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk De Pinte 

-- -- 2020 - 062 13 mei 2020 

    

Heropstart scholen - veiligheidszone op openbaar domein 



Hieronder vindt u de zones waarbinnen het gemotoriseerd verkeer geweerd zal worden. Deze 

maatregel is overal van toepassing tussen tussen 7.45 uur en 9 uur ’s ochtends en 15.15 uur en 

16.15 uur ’s avonds. Op woensdag 20 mei wordt de maatregel toegepast tussen 11 uur en 

12.30 uur. 

 

 De Boomhut: de Memlinglaan tussen de Breughellaan en Memlinglaan 5 

 De Gemeentelijke basisschool: tussen de parking van het OCP en deze van de Okay 

 De Vrije Basisschool De Pinte: tussen het gemeenteplein en de Koning Leopoldlaan 

 De Kleine Prins: de beide parkingen voor de schoolingang worden afgezet 

 De Vrije Basisschool Zevergem: tussen de Bomstraat en het Kerkdreefken. Er wordt 

éénrichtingsverkeer en een parkeerverbod ingevoerd rondom het pleintje voor de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


