Beste ouders,
Eind november kregen jullie de kans om onze ouderenquête in te vullen. Ondertussen is deze informatie
verwerkt en proberen we er mee aan de slag te gaan.
We merkten dat er wel wat ouders zijn die onze schoolomgeving niet zo veilig vinden: het is er vaak druk,
er wordt fout geparkeerd, er rijden te veel vrachtwagens door het smalle centrum, het kruispunt is
gevaarlijk, er is te weinig politie, …
De meeste van deze items liggen een beetje buiten onze wil en mogelijkheden. Toch proberen wij goed
met de gemeente te communiceren rond verkeersveiligheid. Het is zo dat onze gemeente werkt aan een
plan op lange termijn om het aan de scholen verkeersvriendelijker te maken. Als je dit plan wil inkijken kan
je hiervoor altijd terecht op www.nijlenmeemaken.be . Je kan hier ook ideeën aanbrengen en stemmen.
Toch moeten we hierbij even vermelden dat in vergelijking met andere scholen de verkeerssituatie in
Kessel-Station nog redelijk meevalt. Op het kaartje hieronder kan je dat vaststellen (zie route 95). Vooral
in Kessel-dorp en Nijlen Centrum is het echt heel druk…

Wij gaan zeker in overleg met de gemeente- en politiediensten om enkele punten te optimaliseren. Maar
we moeten er ons wel van bewust zijn dat we de veiligheid rond onze school ook zelf in handen moeten
nemen. Hieronder vinden jullie nog enkele tips om de verkeersveiligheid rond onze school te verbeteren:
-

Neem zo veel mogelijk de fiets of kom te voet. Zo zijn er minder auto’s!
Maak gebruik van onze schoolroutekaart (zie bijlage). Hier vind je de veiligste routes om met je
kind naar school te fietsen. Denk er ook aan dat kinderen tot 10 jaar op het voetpad mogen
fietsen.
Parkeer of stationeer niet in het Kleine Torenvenstraatje.
Gebruik de “Kiss-and-ride” aan de parochiezaal (alleen even stilstaan, hier niet parkeren!)
Gebruik de parking naast de spoorweg of de parking aan de parochiezaal. Is hier geen plaats meer?
Parkeer dan in de Torenvenstraat richting Lier of in de Lindekensbaan richting Nijlen.
Ga er om 15.30 u. niet van uit dat je kan parkeren aan de kerk. Het is er dan heel druk. Behoud de
parkeerplaatsen dicht bij de school zoveel mogelijk voor mensen met kleine kinderen. Grotere
kinderen kunnen al wel zelfstandig een stukje stappen.
Vanaf 8.30 u. is het heel druk op de parkings. Je kan ook een beetje vroeger komen…
Wees extra voorzichtig als je wegrijdt van de parking.

Geven jullie deze info ook door aan grootouders, familie of vrienden die de kinderen naar school brengen?
Wij danken jullie alvast om met z’n allen mee te werken aan een veiligere schoolomgeving!
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