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Herinrichtingsplannen Zonhovenstraat / Hechtelstraat 2012
Vorige week vrijdag was de beleidsmedewerker Verkeer van het stadsdeel Nieuw West op bezoek
bij de school. Op ons verzoek is hij komen kijken naar de infrastructuur, straat inrichting en
bewegwijzering rondom de school.
Daarbij is het voorstel gedaan door de Verkeersouders, om op de hoek van de Zonhovenstraat met
de Bocholtstraat, maatregelen te nemen om het foutparkeren daar tegen te gaan.
Door de beleidsmedewerker werd medegedeeld dat het stadsdeel Nieuw West, werkt aan een
nieuw plan voor de herinrichting van de straten rondom de school. Daarbij zullen speciale borden
en mogelijk ook aanduidingen op het wegdek worden aangebracht om verkeersdeelnemers te
waarschuwen dat zij een Schoolzone binnen rijden.
Deze plannen komen voort uit de intentie van het stadsdeel om de verkeersveiligheid rondom de
scholen te verbeteren in geheel Nieuw West.
In 2012 wordt gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Door de beleidsmedewerker is
toegezegd dat onze school daar direct bij betrokken wordt. Dit houdt onder andere in dat in januari
2012 de school ideeën mag inbrengen in de tekeningen voor de herinrichting van de straten
rondom de school.
Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de uitvoering van de plannen.
Toezicht Verkeersouders
Sinds het begin van het Verkeersouder-project van de Vlaamse Reus, hebben wij Verkeersouders
regelmatig toezicht gehouden rondom de school.
Wij hebben zoveel mogelijk op bepaalde plekken rondom de school gestaan, waar zich verkeeronveilig situaties kunnen voordoen. Denkt u daarbij aan de gebruikelijke oversteekplaatsen, de
kruisingen rondom de school en langs de groenstrook naast de school en de Bocholtstraat.
Ons belang is steeds geweest de veiligheid van uw en onze kinderen, het attenderen van ouders op
de risico’s van verkeersonveilig gedrag (dubbel parkeren, parkeren op de hoeken nabij de school,
kinderen aan de verkeerde kant van de auto laten uitstappen, etc.) en begrip voor de taken van de
Verkeersouders.
Wij hebben gemerkt dat steeds meer ouders onze inzet ondersteunen en meewerken aan meer
veiligheid rondom de school. Wij zien dat ouders, die met de auto komen, eerder naar school
komen zodat zij kunnen parkeren en daarbij onze aanwijzingen volgen (zie aanbevolen routes en
kaart hieronder) Dit stellen wij zeer op prijs en hopen dat ouders elkaar positief beïnvloeden.
Nieuwe verkeersouder
Sinds kort heeft zich nog een ouder bij de Verkeersouders aangesloten.
Zijn naam is: Egbert Sterringa. Wij zijn zeer blij met zijn komst en bijdrage.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn er toch nog ouders die om wat voor reden dan ook,
zich niet aan de verkeersregels houden en minder positief staan tegenover de acties van ons,
Verkeersouders.
Onze ervaring is dat dit vaak ouders zijn die onder andere te laat komen en dus haast hebben.
Zij verliezen dan de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen volledig uit het oog.
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E-mailadres Verkeersouders Vlaamse Reus
Heeft u ideeën, opmerkingen, vragen of wilt u zich aanmelden als verkeersouders, stuur dan een
mail naar verkeersouders@devlaamsereus.nl

Veilig Verkeer Nederland
Op de site www.veiligverkeernederland.nl/scholen wordt aandacht besteed aan
verkeersveiligheid rond scholen en vind u informatie over de werkzaamheden van verkeersouders.
Invalideparkeerplaats
Bij school is één invalideparkeerplaats beschikbaar. Deze plek is bestemd voor…. een invalide..
Wilt u daarom als “niet invalide” deze plaats altijd vrijhouden.

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.
De verkeersouders : Sonja Oussoren, Egbert Sterringa, Julio Campos Neto en Richard Schluter
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Plattegrond
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