Bereikbaarheid Chirolokaal
1. Toegankelijkheid/bereikbaarheid met de auto
Het Chirolokaal is bereikbaar met de auto via de parking van de Gemeentelijke feestzaal ‘Santro’,
Tiensesteenweg 61 te Binkom (tegenover de kerk). De ingang van deze parking bevindt zich links van de zaal als
je voor de zaal staat vanaf de Tiensesteenweg (zie wit bord “Ingang Parking”).
De uitgang van de parking naar de Tiensesteenweg bevindt zich aan de andere kant van de zaal. Als je op de
parking staat is dit links van de zaal of rechts van de zaal als je voor de zaal staat vanaf de Tiensesteenweg (zie
gele pijlen op het plannetje hieronder).
Vanop de parking kan je indien nodig en toegelaten met de auto doorrijden naar het Chirolokaal zelf via de weg
naast het speelterreintje (zie blauwe pijlen op het plannetje hieronder). Maar dat is enkel toegelaten in de
volgende uitzonderlijke gevallen en/of situaties:
Voor het in- en uitladen van materiaal en/of bagage bij het begin of einde van een activiteit of weekend.
Voor leveringen aan of in het Chirolokaal, Schoolstraat 6.
Voor het afzetten of ophalen van personen met een handicap of personen die moeilijk kunnen stappen.
Door de leiding van de Chiro of leden van de vzw Chirolokalen Nemas Binkom.
In alle andere gevallen wordt de auto geparkeerd op de parking van zaal Santro en ga je te voet naar het
Chirolokaal.
De weg naar en voor het Chirolokaal moet altijd bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
In geen enkel geval mogen er wagens geparkeerd worden binnen de groene poort (verharding voor het
Chirolokaal). Enkel in- en uitladen mag.
In geen enkel geval mogen er wagens geparkeerd worden in de Schoolstraat voor het Chirolokaal (voor de
groene poort), ook niet verder in de Schoolstraat of tegen de zijkant tegen de draad. Enkel in- en uitladen
mag.
In geen enkel geval mogen er wagens geparkeerd worden op of naast de weg tussen de parking en het
Chirolokaal (weg naast het speelterreintje).
Het Chirolokaal is niet meer bereikbaar met de wagen via de Schoolstraat vanaf de Tiensesteenweg (enkel
nog met de fiets en te voet), omdat er geen auto’s meer toegelaten zijn voor de toegangspoort van de
Gemeenteschool aan het speelterreintje (zie vermelding “geen doorgang” op het plannetje hieronder).
Vooraan in de Schoolstraat staat er een bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en “doodlopende straat”. De
toegang tot het Chirolokaal wordt niet beschouwd als plaatselijk verkeer. Dit geldt enkel voor de bewoners
vooraan in de Schoolstraat. Voorlopig is dit in de praktijk echter wel nog mogelijk totdat de Schoolstraat
helemaal opnieuw wordt heraangelegd (voorzien eind 2017, begin 2018).

Parkeren
Alle auto’s moeten parkeren op de parking van de Gemeentelijke feestzaal ‘Santro’. Omdat deze parking ook
gebruikt wordt bij activiteiten in zaal Santro, de school en/of de kerk is het altijd mogelijk dat er geen
parkeerplaats meer beschikbaar is op de parking zelf.
Indien de parking volzet is kan er ook nog geparkeerd worden aan de andere kant van de Tiensesteenweg,
naast/achter de kerk in de Kerkstraat of langs de Tiensesteenweg op het voetpad (is toegestaan).

Gebruik GPS
Bij gebruik van een GPS geef je best als adres “Tiensteenweg 61” in, zijnde het adres van de Gemeentelijke
feestzaal “Santro”.
Je mag het adres “Schoolstraat 6” natuurlijk ook gebruiken, maar zeker niet volgen tot het einde en rekening
houden met de hierboven vermelde opmerkingen.

Veiligheid bij het begin en het einde van de school
Om de veiligheid van de kinderen en ouders te garanderen bij het begin en het einde van de school, vragen we
om een half uur (30 minuten) voor de aanvang van de lesuren en een half uur (30 minuten) na het einde van de
lesuren NIET met de auto tot aan het Chirolokaal te rijden (zie lesuren hieronder).
Gelieve hierbij ook rekening te houden met de openingsuren van de voor- en naschoolse opvang (zie
openingsuren hieronder) en ook op die tijdstippen extra voorzichtig te zijn.
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Lesuren Gemeenteschool “de STiP” Binkom, Schoolstraat 4:
Voormiddag
Namiddag
Maandag:
van 8u50 tot 12u00
van 13u00 tot 15u45
Dinsdag:
van 8u50 tot 12u00
van 13u00 tot 15u45
Woensdag:
van 8u50 tot 11u35
Donderdag:
van 8u50 tot 12u00
van 13u00 tot 15u45
Vrijdag:
van 8u50 tot 12u00
van 13u00 tot 15u00
Openingsuren voor-en naschoolse opvang Gemeenteschool “de STiP” Binkom, Schoolstraat 4:
Voorschools:
van 7u00 tot 8u30
Naschools:
van 16u00 tot 19u00 (vrijdag van 15u15 tot 19u00)
Woensdag:
van 11u45 tot 13u00

Veiligheid bij het begin en het einde van de Chiro-activiteiten
Op zondagnamiddag is het om de 14 dagen Chiro van 14u tot 17u30.
Om ook hier de veiligheid te garanderen vragen we eveneens om een half uur (30 minuten) voor de aanvang
van de Chiro en een half uur (30 minuten) na het einde van de Chiro NIET met de auto tot aan het Chirolokaal
te rijden.

We vragen om in de hele buurt van de Gemeentelijke feestzaal “Santro”, de parking, de
Gemeenteschool “de STiP”, het speelterreintje en het Chirolokaal altijd extra voorzichtig te zijn
met de auto.
Straatplan en stratenlijst van Binkom
Via Streetdir : http://www.streetdir.be/nl-BE/Vlaams-Brabant/Leuven/Lubbeek/Binkom/
Via Google Maps: https://www.google.be/maps/@50.8713692,4.8818199,17z
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2. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer (busverbindingen)
De onderstaande bus heeft een halte in Binkom, maar deze bus rijdt enkel op werkdagen, van maandag tot
vrijdag (rijdt niet op zaterdag, zondag en feestdagen).
Lijn 485: SNELBUS Leuven – Lubbeek – Tienen
De halte (stopplaats) het kortste bij het Chirolokaal:
o Halte richting Tienen (vanuit Lubbeek, Leuven): ‘Binkom Gemeentehuis’, Tiensesteenweg 64,
3211 Binkom, op ongeveer 250 meter afstand van het Chirolokaal (op ongeveer 4 à 5 minuten
wandelafstand te voet). Zie plannetje hieronder.
o Halte richting Lubbeek, Leuven (vanuit Tienen): ‘Binkom Gemeentehuis’, Tiensesteenweg 47,
3211 Binkom, op ongeveer 250 meter afstand van het Chirolokaal (op ongeveer 4 à 5 minuten
wandelafstand te voet). Zie plannetje hieronder.
Overzicht dienstregeling De Lijn: https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/3/485/3/485_Tienen_-_Lubbeek__Leuven#dienstregeling
Geen bussen op zaterdag, zondag en feestdagen (enkel op werkdagen).
Opgepast: Dit is een snelbus. Op de Leuvensesteenweg (weg tussen Leuven en Diest) stopt deze bus maar
aan 1 halte te Linden (aan de Galgenstraat te Linden).

De onderstaande bussen hebben geen haltes in Binkom. De haltes het kortst bij het Chirolokaal liggen op
ongeveer 4 à 5 km (op ongeveer 5 minuten rijden met de wagen).
Lijn 3: Leuven – Pellenberg – Lubbeek
De halte het kortste bij het Chirolokaal:
o Eindhalte te Lubbeek, aankomst in Lubbeek Dorp (vanuit Leuven): ‘Lubbeek Kerk’, Dorpstraat
tegenover de trappen naar de Kerk in het centrum van Lubbeek, op ongeveer 4 km afstand (op
ongeveer 5 minuten rijden met de wagen).
o Beginhalte te Lubbeek, vertrek in Lubbeek Dorp (richting Leuven): ‘Lubbeek Dorp’, Dorpskring in
het centrum van Lubbeek aan Café ‘De Zwaan’, Dorpskring 7, 3210 Lubbeek en Apotheek
Coekaerts, Dorpskring 5, 3210 Lubbeek, op ongeveer 4 km afstand (op ongeveer 5 minuten rijden
met de wagen).
Overzicht dienstregeling: https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/3/303/2/3_Leuven_-_Pellenberg_-_Lubbeek
Deze lijn heeft ook een nachtbus (Lijn 3: Leuven – Lubbeek Dorp => zie hieronder). De nachtbus rijdt enkel
op vrijdag- en zaterdagnacht.
Lijn 3: NACHTBUS Leuven – Lubbeek Dorp
De halte het kortste bij het Chirolokaal:
o Eindhalte te Lubbeek, aankomst in Lubbeek Dorp (vanuit Leuven): ‘Lubbeek Kerk’, Dorpstraat
tegenover de trappen naar de Kerk in het centrum van Lubbeek, op ongeveer 4 km afstand (op
ongeveer 5 minuten rijden met de wagen).
o Beginhalte te Lubbeek, vertrek in Lubbeek Dorp (richting Leuven): ‘Lubbeek Dorp’, Dorpskring in
het centrum van Lubbeek aan Café ‘De Zwaan’, Dorpskring 7, 3210 Lubbeek en Apotheek
Coekaerts, Dorpskring 5, 3210 Lubbeek, op ongeveer 4 km afstand (op ongeveer 5 minuten rijden
met de wagen).
Overzicht dienstregeling: https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/3/693/2/BUSLIJN#dienstregeling
De nachtbus rijdt enkel op vrijdag- en zaterdagnacht.
Lijn 370: Leuven - Tielt – Diest
De halte het kortste bij het Chirolokaal:
o Halte richting Diest (vanuit Leuven): ‘Sint-Joris-Winge Oude Aarschotsebaan’ aan Foto Leeman
(Selection / Clix), Leuvensesteenweg 223, 3390 Sint-Joris-Winge (in de buurt van het ‘Gouden
Kruispunt’), op ongeveer 4,5 km afstand (op ongeveer 5 minuten rijden met de wagen).
o Halte richting Leuven (vanuit Diest): ‘Sint-Joris-Winge Oude Aarschotsebaan’ aan tankstation AS
Oil / DQ Cars, Leuvensesteenweg 292, 3390 Sint-Joris-Winge (in de buurt van het ‘Gouden
Kruispunt’) op ongeveer 4,5 km afstand (op ongeveer 5 minuten rijden met de wagen).
Overzicht dienstregeling: https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/3/370/3/370_Diest_-_Leuven
Deze lijn heeft ook een nachtbus (Lijn 370: Leuven – Tielt-Winge => zie hieronder). De nachtbus rijdt enkel
op vrijdag- en zaterdagnacht.
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Lijn 370: NACHTBUS Leuven – Tielt-Winge
De halte het kortste bij het Chirolokaal:
o Halte richting Diest (vanuit Leuven): ‘Sint-Joris-Winge Oude Aarschotsebaan’ aan Foto Leeman
(Selection / Clix), Leuvensesteenweg 223, 3390 Sint-Joris-Winge (in de buurt van het ‘Gouden
Kruispunt’), op ongeveer 4,5 km afstand (op ongeveer 5 minuten rijden met de wagen).
o Halte richting Leuven (vanuit Diest): ‘Sint-Joris-Winge Oude Aarschotsebaan’ aan tankstation AS
Oil / DQ Cars, Leuvensesteenweg 292, 3390 Sint-Joris-Winge (in de buurt van het ‘Gouden
Kruispunt’) op ongeveer 4,5 km afstand (op ongeveer 5 minuten rijden met de wagen).
Overzicht dienstregeling: https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/3/697/2/BUSLIJN#dienstregeling
De nachtbus rijdt enkel op vrijdag- en zaterdagnacht.
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