WERKGROEP VERKEER

Zorg voor eigen zichtbaarheid en pas uw snelheid rond het schoolgebouw aan!!
Wij, als verkeerswerkgroep, vragen uw medewerking om de verkeerssituatie rondom de school van onze
kinderen zo veilig mogelijk maken.
Kiss ’n ride & parkeren
Met name in het najaar worden meer kinderen met de auto naar school gebracht. We zien graag dat de
automobilisten die hun kinderen afzetten/ophalen aan de Heikamperweg, de straat inrijden vanuit de
Heistraat. Breng oppas/opa’s en oma’s ook op de hoogte.
De 6 kiss ’n ride vakken aan de Heikamperweg zijn, alleen bij het wegbrengen van de kinderen,
bedoeld voor de korte stop.
Omdat we de buurt niet tot last willen zijn vragen we ouders die hun kind(eren) de school in
brengen gebruik te maken van de 3 parkeervakken of de grote parkeerplaats, gelegen aan de Pastoor
Arnoldstraat. Bij het oprijden en verlaten van de parkeerplaats dient u bedacht te zijn op passerende
fietsers en voetgangers.
Fietsroute van huis naar school
Fietsers vanuit de Peel draaien in de bebouwde kom links af de Heistraat in en kunnen rechts af via de
Heikamperweg direct het schoolplein op gaan, met hun fiets aan de hand. Alle andere fietsers worden
door de brigadiers overgezet en komen via hetzelfde pad het schoolplein op.
Fietsroute van school naar huis
Alle fietsers verlaten het schoolplein, met hun fiets aan de hand, via het paadje aan de Heikamperweg.
Bij het wegrijden moeten alle verkeerdeelnemers alert zijn op de anderen. De kruising HeistraatHeikamperweg is onoverzichtelijk en wordt door veel scholieren gebruikt. Op de weg voor het
schoolgebouw is veel verkeersdrukte tijdens aankomst- en vertrektijden. Wijs uw kinderen op mogelijke
risico’s!
De geadviseerde
fietsroute blijft als volgt: Verlaat het schoolplein en draai rechts af richting zebrapad, ga vervolgens linksof rechtsaf richting brigadier bij het Sparretje of richting parallelweg Meijelseweg/ brigadier Meijelseweg.
Zorg ervoor dat je als fietser goed zichtbaar bent in het verkeer, denk aan de hesjes!
Tot slot voor alle automobilisten, ben er op bedacht dat er kinderen en volwassenen kunnen lopen
achter de hoge heg aan de Heikamperweg, pas uw snelheid aan!

Bedankt voor uw medewerking (werkgroep verkeer, Antoniusschool)

