Parkeerbeleid brede school de Kersenboom

Schoolomgeving
De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route naar
school moet veilig zijn.
Kinderen moeten zich veilig rond de school bewegen en kunnen ze op jongere
leeftijd zelfstandig naar school komen.
Acht gouden regels
De Acht Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving helpen bij het veiliger
maken van de directe schoolomgeving.
1. De route naar school is veilig
Kinderen moeten veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen.
2. De straat voor school is veilig
Er is eenrichtingsverkeer waardoor de verkeersstroom voor iedereen overzichtelijk is.
3. Een veilige schooluitgang
Als kinderen uit school komen, hebben zij vaak de neiging om pardoes de straat op
te rennen. De eventueel geparkeerde auto’s mogen dan geen belemmering zijn.
4. Kinderen hebben onbelemmerd uitzicht
Geparkeerde en stilstaande auto's maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk.
5. Voor ouders is er voldoende wachtruimte
Er is voldoende ruimte voor wachtende ouders op de stoep en/of op het schoolplein.
6. Voor de kinderen is er een goede fietsenstalling met voldoende rekken
Er zijn voldoende stallingsmogelijkheden voor de fietsen van de leerlingen. Ieder kind
dat op fietsafstand van school woont kan zijn / haar fiets op school stallen.
7. Parkeren
Op de Sportlaan is voldoende parkeerruimte. U kunt uw auto in de daarvoor
bestemde vakken parkeren.
8. De Kersenboom heeft een verkeersouder
De verkeersouder vormt samen met een groepje betrokken ouders een

verkeerscommissie die zich speciaal bezighoudt met de verkeersveiligheid rond
school. Hun eerste aandacht is er op gericht het zelf te voet en met de fiets naar
school gaan van de kinderen mogelijk te maken en te stimuleren.
Zelf veilig naar school fietsen of lopen is belangrijk voor kinderen. Helaas worden ze
vaak met de auto gebracht. Hierdoor leren ze niet zelf aan het verkeer deel te
nemen.
Wilt u niet door de wijk rijden en de kinderen bij het voetgangersbruggetje afzetten.
Dit creëert een onveilige situatie voor de kinderen die te voet of met de fiets komen
en zorgt voor overlast in de omgeving. Indien u met de auto komt, ALTIJD via de
Sportlaan aanrijden.
Met deze maatregelen streven we naar een zo veilig mogelijke omgeving van uw
kind(eren).

