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Nieuwsbrief #02 – december ‘18

Enquête Veilige Schoolomgeving
De enquête over de verkeersveiligheid rondom De Oude Boomgaard is ruimschoots ingevuld.
We hebben alle (open) antwoorden stuk voor stuk gelezen en zijn ontzettend blij met de nieuwe inzichten die
het ons heeft gegeven! Iedereen die zijn/haar mening of verhaal met ons heeft willen delen; BEDANKT!
Via SocialSchools/DigiDuif hebben we de resultaten van de enquête gedeeld.
Mocht u dit gemist hebben of het nogmaals willen doorlezen kunt u de analyse hier vinden.
VERANDERING!
Naast het organiseren van de denk-tank-bijeenkomst in de kuil op initiatief van onze directeuren en het houden
van een enquête onder alle ouders/verzorgers in samenwerking met VVN, wordt er op de achtergrond óók
keihard (door)gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de scholen.
Er vinden gesprekken plaats met gemeente, politie, e.d. en alle betrokkenen zetten zich volledig in om de
situatie veiliger te maken.
Wij van de Verkeersgroep houden u in de VerkeersWijzer zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen
en/of veranderingen. Mocht u vragen hebben of iets willen bespreken, neem dan contact met ons op! Onze
contactgegevens vindt u onderaan iedere VerkeersWijzer.
Aanpassen van de schooltijden
Het aanpassen van de begin- en eindtijden van school is meerdere malen naar voren
gekomen als één van de aandachtspunten/mogelijke oplossingen.
De Mient heeft daarom besloten om de schooltijden aan te passen.
Zij starten nu om 08.30 uur en gaan om 14.05 uur uit.
De deuren gaan om 08.22 uur open.
Paden verbreden
De paden in het park zijn op veel punten te smal, wat gevaarlijk kan zijn.
Hierover zijn gesprekken gevoerd en zodra de weersomstandigheden
dit toelaten zal de gemeente verschillende paden in het park
gaan verbreden.
Afspraken!
Naar aanleiding van alle input vanuit ouders/verzorgers, gesprekken
met gemeente en politie en in overleg heeft de directie een
aantal afspraken gemaakt voor het verkeer rondom de scholen.
De afspraken + toelichting vindt u op de volgende pagina. Binnenkort
zullen deze ook bij school vermeld worden.
.

Houd rekening met elkaar
Denk om elkaar. Ga met elkaar in gesprek of spreek een ander aan over
bepaalde situaties. Soms ziet een ander iets over het hoofd of houdt een
ander ergens geen rekening mee zonder zich daarvan bewust te zijn.
Kom op tijd
Natuurlijk niet te laat, maar óók niet te vroeg!
De deuren van de SAS gaan om 08:10 uur open, van de Mient om 08:22 uur.

Afspraken “De Oude Boomgaard”

-

Houd rekening met elkaar

-

Kom op tijd

-

Gebruik het park

-

Rechts aanhouden

-

Auto’s in de vakken

-

Fietsen bij de rekken

.. want veiligheid creëer je samen!

Alvast voor in de agenda..
4 april 2019
Theorie-examen Verkeer
Groep 7
15 mei 2019
Praktijkexamen Verkeer
Groep 7

Gebruik het park
Indien mogelijk, gebruik het park! Door de fietsers en voetgangers te
scheiden van de auto’s wordt de situatie overzichtelijker en veiliger.
Rechts aanhouden
Rechts aanhouden zorgt voor een goede doorstroming in beide richtingen.
Bij het uitgaan van de school is er veel verkeer wat vanaf school komt. Als de
voetgangers de linkerkant van het pad gebruiken en de fietsers de
rechterkant, vormen zij samen een blokkade voor het tegemoetkomende
verkeer. Er moet dan zigzaggend tussen ouders en kinderen door worden
gemanoeuvreerd, wat onveilige situaties oplevert.
Auto’s in de vakken
Parkeer uw auto alstublieft niet buiten de vakken. Er ontstaan hierdoor
ontzettend onoverzichtelijke en levensgevaarlijke situaties!
Bij grote drukte biedt het parkeerterrein bij de Jumbo uitkomst. Vanaf de
parkeerplaats is het nog geen 5 minuten lopen naar school!
Fietsen bij de rekken
Parkeer uw fiets alstublieft bij de daarvoor bestemde rekken. Fietsen op het
fietspad of in de doorgang veroorzaken ontzettend onoverzichtelijke en
gevaarlijke situaties!

De Verkeersgroep
verkeersoudersnieuweniedorp@gmail.com
Ilse Krijnsen : 06 - 47 66 44 87
Romy Bos : 06 - 44 30 65 22

