Veilige verkeerssituatie rondom obs ’t Startblok.
Onze schoolomgeving is met de realisatie van de nieuwe parkeervoorziening aan de
zuidzijde van de school weer een stuk verkeersveiliger geworden.
Een paar jaar geleden is de Galberg aan de noordzijde van onze school aangepakt en
verkeersveiliger gemaakt en er zijn meer parkeervoorzieningen gemaakt.
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we de ‘Lekker Anders Dag’ geïntroduceerd.
Dit was vooral ter bewustwording. Veilige verkeerssituaties ontstaan niet alleen door
aanpassingen in de straten, maar vooral door veilig verkeersgedrag.

Minder auto’s rondom de school zorgt voor meer veiligheid
Als u dan toch met de auto komt, dan is het wenselijk dat u zich aan de verkeersstromen
houdt waarover we u hieronder informeren.
Op de plattegrond ziet u de cijfers 1 tot en met 3 staan. Hieronder informeren we u per cijfer
over de afspraken met betrekking tot de verkeerssituatie die bij dat cijfer hoort.
Verkeerssituatie 1; zuidzijde van de school.
Op de kop van het schoolplein ( situatieschets 1)
Het is de bedoeling dat er geen auto’s meer in het laatste stuk van de Robijnlaan komen. De
drempel die voor het laatste stuk van de Robijnlaan ligt is de grens van auto’s ( behalve voor
aanwonenden en startblokpersoneel en leveranciers).
Dit betekent dat wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, u parkeert in de
daarvoor bestemde parkeervakken aan de Galberg of de daarvoor bestemde parkeervakken
aan de Looiersgaarde.
Komende weken zullen we op de drempel van het laatste stuk van de Robijnlaan duidelijke
signalen geven dat het niet gewenst is dit laatste stuk van de Robijnlaan in te rijden. Ook
zullen we op die plek flyers uitdelen met de gewenste verkeersstromen.
U rijdt het parkeervak voorwaarts in en ook voorwaarts weer uit. Zie pijlen in situatieschets
1.
Achteruit rijden met uw auto zorgt voor minder overzicht en dus voor meer gevaar voor onze
kinderen.
We zullen de eerste weken als schoolpersoneel op de drempel bij de school staan om Flyers
uit te delen en om u te wijzen op deze veilige verkeersstroom.

Verkeerssituatie 2; westzijde van de school.
Speelpleiningang Robijnlaan (situatieschets 2)
Voor de ouders en kinderen die te voet of met de fiets naar school komen en vanuit de
richting Rietdekkersdreef komen adviseren wij om over te steken op de plek waar de

gekleurde paaltjes zijn geplaatst. Dit is de veiligste plek. De ‘oude’ oversteekplek komt op
een parkeerplaats uit. De nieuwe plek komt uit op een voetpad vlak voor de ingang van het
plein.
Verkeerssituatie 3; zuidzijde van de school.
Helling aan de Galberg (situatieschets 3)
Aan de zuidzijde van de school is een stuk met tegels verhard. Daarop zijn fietsenrekken
geplaatst. Hiermee kunnen alle fietsen ‘binnen de haag’ geplaatst worden.
Er worden geen fietsen meer buiten de haag geplaatst. Het plaatsen van de fietsen willen
we ook meer reguleren omdat door fietsen dei overal verspreid staan en doorgangen
versperd worden en hulpdiensten niet meer op een fatsoenlijke manier de school kunnen
bereiken.
Fietsen verdeling als volgt ( zie situatieschets 3)
Groep 1 en 2 en 3 en 5 op het nieuwe verharde stuk
Groep 8A voor het raam bij groep 3 Terry / Ellen
Groep 8B tegenover groep 8A
Groep 7A voor het raam bij groep 3 Cindy/ Yvonne
Groep 7B tegenover groep 7A
Groep 6A voor het raam bij groep 4 juf Maaike
Groep 6B tegenover groep 6A
Groep 4A voor het raam bij Juf Judit
Groep 4B tegenover groep 4A

