Ideeën & contactgegevens
Tips, voorstellen en suggesties rondom
verkeerstoestanden en -problemen
kunnen doorgegeven worden aan de
verkeerscommissie. Deze worden dan
besproken en er wordt advies uitgebracht
of actie ondernomen. Dit alles gaat in
overleg met de Prinses Marijkeschool.
De verkeersouders zijn te bereiken via:
verkeer@marijke-ikt.nl

Wilt u uw kind afzetten?
Dan kan dat bij de afzetzone!

Invalidenparkeerplaats
Aan de Slotmansweg is een invalidenparkeerplaats gerealiseerd. Deze bevindt
zich vlak voor het zebrapad. U mag hier
alleen parkeren als u in het bezit bent van
een gehandicapten parkeerkaart. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de
verkeerscommmissie.
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Naar een
verkeersveilige
Prinses Marijkeschool

Wat vragen wij van u?

Waarom maatregelen?
Zowel leerlingen als hun ouders moeten
zich ervan bewust zijn dat we samen het
verkeer veiliger kunnen maken door ons
verantwoordelijk en volgens de regels te
gedragen. Hierdoor zijn we immers ook
een goed voorbeeld voor andere
verkeersdeelnemers.



Voorop gesteld hopen wij dat de
kinderen van onze school zoveel
mogelijk lopend naar school komen.
Er is een zone ingesteld waarbinnen
de kinderen niet met hun fiets naar
school mogen komen.



Alle kinderen wonend binnen of aan
de zonegrenzen, Noetselerweg,
Holterweg, Lage Esweg, Keizersweg
en Rijssensestraat gaan niet op de
fiets naar school.

Geef het goede voorbeeld!
Het gedrag van uw kind is een
kopie van uw gedrag!

Eén van de actiepunten waar de
verkeerscommissie zich mee bezig hield
en houdt, is de verkeersveiligheid rondom de school.
Rondom basisscholen is er vaak sprake
van verkeersonveiligheid. Voetgangers,
fietsers en auto’s bewegen zich door
elkaar heen. Dat is ook bij de Prinses
Marijkeschool het geval.



Komt u met de auto? Parkeer deze op
de parkeerstrook of op het parkeerterrein. Zo kunnen kinderen veilig
lopen en over de weg fietsen.



Wilt u uw kind afzetten met de auto?
Dat kan bij de afzetzone.



Met de auto keren of achteruit rijden
op de wegen rondom school komt de
veiligheid niet ten goede.

Voor een overzichtelijker verkeersbeeld
vragen wij u ‘klokwaarts’ te rijden.
Noetselerbergweg, Slotmansweg,
A. Stegemanweg, Ericaweg.
(zie pijlen plattegrond)
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En verder...

Parkeerverbod Slotmansweg
Er geldt een parkeerverbod aan de
Slotmansweg:
Maandag t/m vrijdag 8.00—16.00 uur
Woensdag 8.00—13.00 uur.
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Hoe vervelend ook maar wat verboden
is zal moeten worden gecontroleerd.
We zullen ludieke handhavingacties
houden samen met leerkrachten,
leerlingen en verkeersouders.
Wij verwachten overigens niet dat zij in
actie hoeven te komen, u toch ook niet?

