
Verkeer rond de school 
De beide locaties van onze school bevinden zich op prachtige locaties in de binnenstad en net 
daarbuiten. Als u hebt gekozen voor onze school zijn er een aantal zaken rond het verkeer waar we 
met zijn allen verantwoordelijk voor zijn, om een veilige verkeerssituatie te creëren.   

Wij leggen in deze brief uit hoe wij denken het zo veilig en goed mogelijk kan zijn voor iedereen die 
de locatie van de Spieringstraat bezoekt.  

Fiets-/loopafspraak naar school 
Het aantal kinderen dat op de fiets naar school komt, is groter dan het aantal beschikbare 
fietsplaatsen. Fietsen worden daarom buiten de rekken geplaatst of te dicht tegen elkaar aan. Dit 
zorgt voor overlast en beschadigingen. Niet iedereen kan dus op de fiets naar school: kinderen die 
dicht bij school wonen, komen lopend. Op de plattegrond hieronder is dit aangegeven: wie binnen de 
rode lijnen woont, komt lopend naar school. Op deze manier hopen we voldoende plekken te 
hebben voor kinderen die verder van school wonen. 

 

 

 

 



Waar parkeren kinderen de fiets? 
In de rekken bij beide ingangen van de school aan de Spieringstraat, nummer 16 en 18. Is het ene rek 
vol, neem dan het andere rek.  

Wel:  
Netjes in de fietsrekken. 

 
 

Niet: 

 
 

 

 



Waar parkeert u uw fiets als u de kinderen brengt of haalt? 

 

Wel: tussen de borden in de Lange Noodgodstraat. 
 

Verder mag u parkeren met de fiets in de straten om de school heen. Wel houden we rekening met 
bewoners in de straten. Daarom niet voor deuren gaan staan met de fiets of de fiets tegen de 
kozijnen plaatsen.  

 

Niet: 

  
 

Als u toch met de auto komt, waar parkeert u dan? 

Wel: 
In de straten om de school heen op afstand, bijvoorbeeld op de Burg. Martensingel of op de 
Oosthaven.  

 



Niet: 
Wij vragen u met klem de straten rond de school te vermijden. Op tijden van halen en brengen is het 
ook verboden om de Spieringstraat in te rijden voor bezoekers. Ook is het verboden om op de 
fietsparkeervakken te parkeren.  

  

 

Wij kunnen de verkeerssituatie niet zonder uw hulp veilig maken en houden. Daarom vragen wij u, 
zich te houden aan bovengenoemde regels.  

Zo houden we het voor iedereen veilig en fijn om naar school te komen.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

De verkeerscommissie.  

 

 


