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Ouders, let op de kinderen bij uitstappen en oversteken
Bij school zien we regelmatig ouders hun kind(eren) uit de auto zetten. Deuren worden
opengezwaaid, kinderen rennen over zonder goed te kijken, ouders zitten te bellen. Zo kunnen
onveilige situaties ontstaan. Wilt u op uw kinderen letten bij het uitstappen en oversteken en wees
zelf ook oplettend. Het naar school brengen van een kind houdt niet op bij het uit de auto stappen.
K + R en Laad en Los
Zoals in nummer 5 is vermeld en iedereen wel heeft gezien is al enige tijd geleden langs de
groenstrook een Kiss & Ride plek gekomen. 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. Ondanks dat de gemeente nog steeds
geen bord heeft geplaatst is het niet de bedoeling auto’s te parkeren op de laad en los plek, zodat
een vrachtwagen alsnog de weg blokkeert. Riskeer geen boete. DE KISS & RIDE STROOK en de
LAAD EN LOS PLEK zijn GEEN PARKEERPLAATSEN.

Fiets parkeren
Het is mooi dat veel kinderen en ouders op de fiets naar school komen. Dit geeft wel extra druk bij
de fietsenrekken. Daarom het verzoek aan de kinderen uit groep 8 en ouders om hun fiets in de
hoge beugels te plaatsen, om zo beter alle beschikbare plaatsen te benutten. Daarnaast proberen we
meer fietsenrekken rond te school te laten plaatsen.

Verkeersouders gezocht
Wij zouden graag meerdere ouders betrokken zien bij de verkeersveiligheid en kunnen extra hulp
goed gebruiken. Wilt u zich ook hiervoor inzetten, meldt u dan aan als verkeersouders d.m.v. een
mailtje naar verkeersouders@devlaamsereus.nl. Ook al heeft u niet veel tijd, alle hulp is welkom.
Vaak is het maar een kwartiertje ’s ochtends of ’s middags en als u toch al naar school gaat om uw
kind te brengen of op te halen. Ook kunnen we hulp gebruiken bij verkeersacties, meedenken over
meer verkeersveiligheid, dodehoek les etc. VVN biedt ook thema avonden aan om de
verkeersouders te ondersteunen.
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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 de Campos Neto,
en Richard Schluter.
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Plattegrond rijroutes
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