VERKEERSPROTOCOL
Onze school ligt aan twee smalle straten met een beperkte hoeveelheid vrije
parkeerplaatsen. Eén van de straten maakt ook nog onderdeel uit van de
drukke fietsroute langs de Molenlaan. Daarnaast loopt achter de school de
bouwweg. Op de tijdstippen dat de school begint en uitgaat zijn er rond de
school altijd veel auto’s, fietsers en voetgangers. Deze combinatie maakt dat
er regelmatig onveilige situaties ontstaan.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat we de verkeersveiligheid rond de school
vergroten. In dit protocol staat beschreven hoe we dit kunnen bereiken.
Wat kunt u doen?
Breng en haal, als dat voor u een optie is, uw kind(eren) zoveel mogelijk lopend of fietsend. Daarmee verminderen we het aantal auto’s rond de school.
Als u wel met de auto komt:
 Parkeer dan op een officiële parkeerplaats op één van de groen gemarkeerde locaties zoals weergegeven in het kaartje op de achterzijde.
 Even snel stoppen om kinderen in– of uit te laten stappen zorgt vaak voor
gevaarlijke situaties voor de fietsers en de overstekende kinderen. Dit
geldt in het bijzonder voor de oranje gemarkeerde locaties in het kaartje.
Maak daarom s.v.p. gebruik van de parkeermogelijkheden.
 Parkeer of stop uw auto ook niet op of voor de uitrit van een bewoner.
 Wees bij het in– en uitparkeren extra alert op de fietsers en voetgangers.
 Ook het met de auto keren op het plateau aan het begin van de Heijbergstraat levert veel gevaarlijke situaties op. Dit kunnen we samen voorkomen door hier niet meer te keren.
Binnenkort start er een proef met een ‘kiss & ride’-strook op de Molenhoek.
U wordt hier later verder over geïnformeerd.
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Legenda
Bron kaartje: Google Maps

Niet gebruiken voor parkeren en
afzetten kinderen
Geschikte parkeerlocaties op
loopafstand van school

Door ons gezamenlijk aan het verkeersprotocol te houden zorgen we
voor een overzichtelijke en verkeersveilige verkeersituatie rond De
Heijbergschool.
Let op: de politie en stadswacht controleren met regelmaat of er
overlast ontstaat door niet juist parkeren. Wanneer u in overtreding
bent is de kans groot dat u hiervoor een boete ontvangt.
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