Het Vlaams Verkeer
-------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool

In dit eerste verkeersbulletin willen wij als verkeersouders uw aandacht vragen voor de veiligheid
rondom de school. De veiligheid rondom de school hebben wij deels zelf in handen. Laten wij hier
met zijn allen dan ook dankbaar gebruik van maken.
Zoals u wellicht is opgevallen, heeft een aantal verkeersouders verschillende ochtenden bij de
school gepost. Zij waren duidelijk herkenbaar aan de gele hesjes.
Zij hebben tijdens deze ochtenden gelukkig kunnen constateren, dat het aantal onveilige situaties
beperkt is gebleven, maar dat neemt niet weg dat het altijd beter kan.
Graag willen wij u hierbij helpen door middel van een aantal tips.
Mocht u zelf een tip hebben, dan horen wij dat graag van u.
Hierbij enkele tips voor automobilisten:
 Wilt u kind alleen afzetten stop dan zo kort mogelijk aan de kant van de stoep en laat uw
kind ook aan die kant uitstappen.
 Parkeer niet dubbel; langs de gele blokken; op de stoep of op de hoeken van de straten.
 Maak zoveel mogelijk gebruik van de volgende twee aanrijroutes (zie ook plattegrond),
zodat u niet met de auto hoeft te keren voor de school waardoor er geen gevaarlijke situatie
wordt veroorzaakt.
 Route 1: Vanaf de Laan van Vlaanderen inrijden Bocholtstraat, eerste straat links
Beringenstraat, weer eerste links Zonhovenstraat, rechtdoor weer naar de Laan van
Vlaanderen.
 Route 2: Vanaf de Laan van Vlaanderen inrijden Houthalenstraat, eerst rechts
Hechtelstraat, einde rechts Zonhovenstraat, rechtdoor weer naar de Laan van Vlaanderen.
Het is beter om de auto iets verder van school te parkeren en gezellig met uw kind naar school te
lopen. U zult ervaren dat dit minder stress geeft aan uw kind én aan u zelf. U kunt uw auto prima
parkeren op het Diepenbeekplantsoen/Lommelstraat .
 De parkeerroute; vanaf de Laan van Vlaanderen de Houthalenstraat inrijden, daarna
rechtsaf het Diepenbeekplantsoen en doorrijden tot de Lommelstraat (zie plattegrond).
Wij begrijpen dat er ouders zijn die direct met de auto door naar hun werk moeten rijden.
Maar we hopen dat ouders die niet afhankelijk zijn van de auto voor woon-werkverkeer en na
school weer met de auto naar huis rijden willen overwegen minder vaak met auto naar school
komen.
Advies voor voetgangers en fietsers:
Houd uw kind goed in het oog. Er bestaat altijd de kans dat hij of zij bij school
een klasgenootje ziet en toch plotseling, tussen de auto's door, de weg over rent.
Voor de fietsers onder ons. Laat uw kind aan de binnenkant naast u fietsen of voor u uit. Maar niet
te ver zodat u nog tijdig kunt ingrijpen. Fiets niet tegen het verkeer in. Ook niet een klein stukje op
het fietspad. Dit is erg verwarrend voor een tegemoetkomend kind op de fiets.
In deze onverwachte situatie wordt het kind onzeker en kan zomaar tegen de stoeprand fietsen of
juist in uw richting uitwijken met alle gevolgen van dien. Moet u het laatste stukje over de stoep,
stap dan af en loop dit laatste stukje met de fiets aan de hand. Zo leert uw kind gelijk dat de
stoep bedoeld is om op te wandelen en niet om op te fietsen.
Goed voorbeeld doet volgen !
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