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Vraag:
In het najaar van 2018 werd in de Oude Abdijstraat in het centrum van Drongen 
éénrichtingsverkeer ingevoerd in het kader van de heraanleg van Drongenplein, alleen 
bussen en fietsers mochten nog in twee richtingen rijden. De straat werd ook 
heraangelegd in functie van het toekomstige éénrichtingsverkeer vanuit de 
Drongenstationsstraat richting kerk.

Recent – na amper 1 jaar – kregen de bewoners van het centrum plots een brief van het 
stadsbestuur waarin gemeld wordt dat de richting van deze Oude Abdijstraat ‘na 
evaluatie’ wordt omgedraaid in de andere richting vanaf 13 januari. Heel wat mensen 
stellen zich hier vragen bij, zowel wat betreft gebrek aan inspraak/participatie, als wat 
betreft de reden voor de wijziging. Zelfs de bewoners van de Oude Abdijstraat zelf geven 
te kennen dat hun mening niet gevraagd werd.

Bewoners vrezen dat de wijziging de verkeerssituatie rond de lagere school De Vuurtoren 
zal bemoeilijken en gevaarlijker maken: het is te vrezen dat veel mensen in de omgeving 
van het rond schooltijd zeer drukke kruispunt daar (Antoon Catriestraat / Lage 
Lakendreef / Oude Abdijstraat / Drongenstationstraat) rechtsomkeer zullen maken. De 
komst van een vestiging van het Sint-Barbaracollege zal de drukte nog doen toenemen.

Daarom deze vragen:



1. Waarom en op wiens initiatief is beslist de rijrichting in de Oude Abdijstraat om te 
draaien? Welke evaluatie is er geweest en kan deze bezorgd worden?

2. Welke vorm van inspraak/participatie is er al dan niet geweest? Hoeveel mensen 
hebben hier al dan niet aan deelgenomen?

3. Is het element van de verkeersveiligheid rond de genoemde school meegenomen in de 
evaluatie? Denkt de schepen dat de nieuwe wijziging de verkeersveiligheid in de 
schoolomgeving ten goede zal komen?
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De rijrichting van de Oude Abdijstraat is gewijzigd op vraag van de handelaars in 
Drongen. Het stadsbestuur kreeg via verschillende kanalen vanwege de Drongense 
handelaars en de deken de vraag een aantal aanpassingen te doen aan de verkeerssituatie 
in Drongen die sinds de heraanleg van Drongenplein in voege is. Het omkeren van de 
éénrichting in de Oude-Abdijstraat was één van de vragen.

Gezien de vraag om snel tot advies te komen, werden door het Mobiliteitsbedrijf een 
aantal metingen en tellingen uitgevoerd om de vragen verkeerstechnisch te kunnen 
beoordelen. De verkeersveiligheid van de school werd mee opgenomen in het advies.

Wetende dat nieuwe situaties altijd wat tijd nodig hebben om te wennen,  hebben we bij 
het wisselen van de rijrichting en de dagen erna bijkomende politieondersteuning 
gevraagd, zodat de nieuwe situatie veilig kon verlopen. Daarnaast hebben we voor de 
school De Vuurtoren een bericht voorbereid om door te geven aan de ouders met 
betrekking tot de wijzigingen en de nieuwe aanrijroutes.

We zijn ervan op de hoogte dat de nieuwe situatie tot wat uitdagingen heeft geleid ter 
hoogte van het kruispunt Oude Abdijstraat-Antoon Catriestraat. Vermoedelijk zijn deze 
te wijten aan de nieuwe situatie waardoor ouders maneouvres uit halen die niet bepaald 
wenselijk zijn. Ouders zetten blijkbaar hun kinderen af en draaien vervolgens op het 
kruispunt Antoon Catriestraat – Oude Abdijstraat waardoor ze anderen in gevaar brengen. 
Dit is te vermijden door via de Adolf Petitstraat of de Vierhekkenstraat naar de Oude 
Abdijstraat te rijden. Met de fiets of te voet zou het natuurlijk nog vlotter gaan.

We houden de nieuwe situatie in het oog en zullen indien nodig aanpassingen doen.


