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In dit verkeersbulletin aandacht voor:

Herinrichting
Veilig op
wegles 8 mei
voltooid

Aanrijroute
parkeren en
afzetten.

Fietsers, ga goed
verlicht op pad !

Ouders, let op de
kinderen tijdens het
oversteken !!
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Herinrichting Voltooid
Afgelopen week is herinrichting van de straten rond onze school voltooid. We zijn blij en trots dat
bijna al onze voorstellen zijn uitgevoerd. Langs de groenstrook is een Kiss & Ride plek gekomen
voor ongeveer 5 auto’s. Daar kunnen ouders hun kinderen veilig aan de stoepzijde laten uitstappen,
zonder dat de straat wordt geblokkeerd. Voor de zorg- en opvanginstelling aan de zijde van de
Bocholtstraat, is een “laad en los” plek gerealiseerd voor vrachtwagens waardoor de weg vrij blijft
tijdens het lossen. Ook zijn er duidelijke markeringen in het wegdek van de omliggende straten
aangebracht. Zodoende wordt aan de verkeersdeelnemers duidelijk gemaakt dat men zich in een
schoolzone bevindt. Parkeren op de stoep op de hoek van de Beringenstraat en de Zonhovenstraat
is nu niet meer mogelijk, omdat er gele banden zijn geplaatst. Dit punt wordt nog veiliger gemaakt
door dat er ook nog een spiegel is (wordt) geplaatst op de hoek van het schoolgebouw en de
Zonhovenstraat. LET OP!! DE KISS & RIDE STROOK IS GEEN PARKEERPLAATS.

Invalideparkeerplaats
Bij school is één invalidenparkeerplaats beschikbaar (doodlopend gedeelte van de Hechtelstraat).
Deze plek is bestemd voor…een invalide. Wilt u daarom als “niet invalide” deze plaats altijd
vrijhouden.
Wanneer u wordt beboet omdat u onterecht op deze plaats staat, kost u dat € 320.
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Fietsers goed verlicht op pad
Wegens de tijd van het jaar is het in de ochtend nog donker en soms mistig. Zorgt u daarom voor
goed werkende fietsverlichting zodat u en uw kinderen goed opvallen.

Ouders, let op de kinderen tijdens het oversteken!!
Begin november kwam een kind bijna onder een voorbijrijdende auto.
Een grote schrik voor het kind, de automobilist en verkeersoma Joke die op dat moment bij school
stond. Wat was er gebeurd? De jongen rende voor zijn ouders uit naar school en stak zonder te
kijken zo de straat over. Dit liep gelukkig goed af. Nog nooit is één van de kinderen van de
Vlaamse Reus aangereden en dat willen wij graag zo houden.
Let u daarom alstublieft goed op uw kinderen en instrueer hen wanneer ze zelfstandig naar
school gaan.
Aanrijroute parkeren en afzetten (zie plattegrond pagina 4)
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 voor u en andere weggebruikers.
- 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.
 De parkeerroute; vanaf de Laan van Vlaanderen de Houthalenstraat inrijden, daarna
rechtsaf het Diepenbeekplantsoen en doorrijden tot de Lommelstraat (zie plattegrond).
Wilt u uw kind alleen afzetten, stop dan zo kort mogelijk aan de kant van de stoep en laat uw kind
ook aan die kant uitstappen.
Weetjes :
Heeft u ideeën, opmerkingen, vragen of wilt u zich aanmelden als verkeersouder, stuur dan een email naar verkeersouders@devlaamsereus.nl
Op de site www.veiligverkeernederland.nl/scholen wordt aandacht besteed aan
verkeersveiligheid rond scholen en vind u informatie over de werkzaamheden van verkeersouders.
De verkeersouders : David Leenhouts, Joke Rijnen, Julio Campos-Neto,
Kathy Harris en Richard Schluter.
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Plattegrond rijroutes
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