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In dit tweede verkeersbulletin aandacht voor:

10 mei:
Dode hoek les groep 8

Wegversmalling
Antwerpenbaan
met zebrapad

4 april:
fietsexamen

24 en 26 mei:
Op weg naar het
Voortgezet Onderwijs

Nog steeds
overlast door
verkeersovertredingen

26 april:
Schriftelijk verkeersexamen
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Wegversmalling Antwerpenbaan met zebrapad
Recentelijk is een wegversmalling met een zebrapad gerealiseerd op de Antwerpenbaan (tussen het
Zichemplein en de Bocholtstraat) ter hoogte van de groenstrook.
Hierdoor kunnen de kinderen ( met hun ouders) van onze school die aan de andere kant van de
Antwerpenbaan wonen nu veiliger oversteken.

Bijkomend voordeel is dat de automobilisten nu met een lagere snelheid op de T-kruising van de
Antwerpenbaan komen aanrijden waardoor de oversteek voor fietsers en voetgangers daar ook
veiliger is geworden. Wij zijn zeer verheugd met deze verbetering.
Dode hoek les groep 8
Op 10 mei wordt voor de leerlingen van groep 8 een lesdag “dode hoek” georganiseerd. Ze krijgen
o.a. een film te zien en gaan ook zelf plaatsnemen in een vrachtwagen. Ze zullen ervaren dat een
hele groep mensen kunnen verdwijnen in de dode hoek van een vrachtwagen. Op deze manier
raken de kinderen meer bekend met het gevaar van de dode hoek en zal het verkeersbewustzijn
toenemen.
Op weg naar het VO (Voortgezet Onderwijs)
Op initiatief van de gemeente Amsterdam is op 24 en 26 mei het project “ Op weg naar het
voorgezet onderwijs.” Op deze dagen gaan de kinderen van groep 8 onder begeleiding van ouders
de route naar hun toekomstige middelbare school fietsen. Meld u alstublieft aan als ouder.
Alleen bij voldoende begeleiders kan dit project doorgang vinden.
Fietsexamen (Praktijk verkeersexamen)
Op 4 april vond het jaarlijkse fietsexamen plaats. Na een instructie en een korte test van
verkeersregels en –borden gingen de leerlingen één voor één van start. Op de fiets passeerden ze
een aantal observatiepunten waar hun fietsgedrag werd beoordeeld. De kinderen die zijn geslaagd
ontvangen een mooi diploma, ondertekend door de burgemeester van Amsterdam.

Schriftelijk Verkeersexamen
Het verkeersexamen is weer in aantocht! Op donderdag 14 april vindt het schriftelijk examen
plaats op vrijwel alle basisscholen in het land, zo ook op de Vlaamse Reus. Via een speciale
oefensite kan er al volop geoefend worden. Op vvn.nl/examen staan drie examens uit voorgaande
jaren. Fout gemaakte vragen kunnen na afloop opnieuw gemaakt worden.
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Overlast voor de kinderen door verkeersovertredingen
Afgelopen periode hebben wij, verkeersouders van de Vlaamse Reus, regelmatig gepost.
De meeste ouders houden rekening met de veiligheid van de kinderen en het is fijn te constateren
dat ook ouders elkaar hierop aanspreken.
Helaas zijn er nog steeds ouders die dubbel of op de stoep parkeren. Ook constateerden wij dat er
regelmatig vanaf de Zonhovenstraat de Hechtelstraat wordt ingereden terwijl dit verboden is (foto
rechts). Onze ervaring is dat dit vaak ouders zijn die te laat komen en dus haast hebben. Zij hebben
dan minder oog voor de veiligheid van onze kinderen. Daarnaast stoppen veel ouders op de Tsplitsing of keren daar om (foto links). Hierdoor ontstaat een onoverzichtelijke en gevaarlijke
situatie. Voor alternatieven zie de plattegrond op pagina 4.

Hier nog een keer de tips voor de 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.
 Aan de ouders die niet afhankelijk zijn van de auto, vragen wij, te overwegen minder vaak
u kind met de auto naar school te brengen.
 Fietsers; denk aan de omwonenden en fiets niet op de stoep. De ”buren” van de
Vlaamse Reus willen ook graag veilig uit hun voordeur stappen.
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Plattegrond
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