In Kattenbroek liggen drie basisscholen dicht bij elkaar: de Gabrie Mehen, de Breede
Hei en De Meander.

Afspraken:
Om de veiligheid voor iedereen die gebruik maakt van het schoolgebied te
verbeteren is het van belang dat iedereen zich bewust wordt van het feit dat hij of zij
zich bevindt in een schoolgebied en dat er verschillende verkeersstromen zijn.

Die onoverzichtelijkheid en de onveiligheid worden versterkt door:
- Het parkeren van auto’s aan weerskanten van de (smalle) wegen.
- Het afzetten van kinderen, dus kinderen die (pardoes) oversteken.
- Beplanting die het zicht op kruisingen ontnemen.
- Onoverzichtelijke zijpaden, waaruit ‘opeens’ fietsers en wandelaars komen.
- Brommers en fietsers die gebruik maken van de voetpaden rond de scholen.

Wij vragen uw medewerking om het volgende te doen:
- Ouders parkeren hun auto’s op de daarvoor bestemde parkeervakken
of de iets verderop gelegen aangegeven parkeerplaatsen.
- Fietsers en brommers maken alleen lopend gebruik van het voetpad of pad langs
de school.
- Leerlingen en ouders maken gebruik van aangegeven looproutes naar school.
- Weggebruikers minderen vaart bij nadering van scholen en in de buurt daarvan
gelegen onoverzichtelijke kruisingen.
- Ouders volgen de aangegeven gewenste rijrichtingen naar en van de diverse
scholen om de verkeersstromen zo goed mogelijk te laten verlopen.
- Op de achterkant van deze folder vindt u een tweetal kaartjes met de gewenste
rijrichtingen en looproutes naar de verschillende scholen en de plaatsen waar
veilige en voldoende parkeergelegenheid is en waar parkeren ongewenst is.

Samen met ouders, de verkeerscommissie, wijkbeheer en de gemeente zoeken we
continu naar maatregelen om de schoolomgeving zo overzichtelijk en veilig mogelijk
te maken. In deze brief staat een aantal maatregelen/afspraken die we met ouders
en kinderen willen uitproberen vanaf maandag 2 februari.
Na een proefperiode van een maand gaan we bekijken of deze afspraken en
maatregelen resultaat hebben gehad en permanente opvolging krijgen.

Maatregelen:
- De begroeiing op onoverzichtelijke plaatsen zal waar mogelijk worden verlaagd
of weggehaald om het zicht op kruisingen te verbeteren.
- Op gevaarlijke en onoverzichtelijke plaatsen worden verkeersdeelnemers door
verkeersmaatje Viktor en zelfgemaakte borden geattendeerd op de
schoolomgeving zodat zij hun verkeersgedrag gaan aanpassen.
- Daarnaast brengen wij tijdelijke wegmarkering voor de school en in de
omgeving aan en voorzien paaltjes van een kleur om het schoolgebied te
markeren.

Twee keer per dag is het een komen en gaan van vele kinderen en ouders die te voet,
op de fiets of met de auto naar school komen of gaan.
De scholen staan in een wijk waar veel ander (woon-werk)verkeer is. Dit leidt tot
drukte en chaotische verkeerssituaties in de schoolomgeving die voor kinderen niet
altijd even overzichtelijk of veilig zijn.

Wij zijn ons bewust van ieders medewerking.
In het belang van iedereen, maar met name voor de kinderen, willen wij de
gevaarlijke situaties rond de scholen snel verbeteren en iedereen veilig op zijn of
haar bestemming laten aankomen.

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen aan Simone Vermaas,033-4635532 (na 20:00 uur)
of mailen aan verkeerscommissie@wittebol.net

