
Kinderen Trinoom maken het
verkeer weer veilig
De kinderen Max, Liam, Mathias, Storm en Julian maken het
verkeer weer veilig rondom de school met de
fietsburgemeester. Ze mogen samen de snelheid van de auto´s
opmeten, en nieuwe plannen bedenken zodat elk kind veilig
naar school kan fietsen.

Donderdag 29 april beginnen de jongens de dag door naar de
fietsburgemeester te gaan. Eenmaal daar aangekomen beginnen
ze met bedenken hoe breed de stoep, wegen en straten eigenlijk
zijn. Daarna gaan ze naar buiten, om het daadwerkelijk op te
meten; kleine auto´s, grote auto´s, bussen etc. Als de jongens daar
klaar zijn gaan ze andere dingen meten. Zoals de Don Boscostraat.
Dit duurt wel iets langer, maar ze schrijven toch alles netjes op in
hun schrift. Ze komen onderweg naar het volgende een
vrachtwagen tegen, dit meten ze ook. Uiteindelijk op het eind, gaan
ze de snelheid van auto´s meten, en komen erachter dat de
meerderheid over de snelheidslimiet komen. Dit schokt de jongens,
ze hadden dit niet verwacht. Ze blijven nog even door meten terwijl
ik een interview afleg;

Wat is jullie doel?
Burgemeester: ik wil dat alle kinderen veilig naar school kunnen.
Waarom heb je je opgegeven voor dit project?
Mathias/Liam: ik wist niet waarvoor ik me had opgeschreven, maar
ik ben blij dat ik het heb gedaan.
Storm: ik wou iets voor het verkeer rond de school doen.
Max: ik zag de plannen  bij Erica en het werd wel veilig, maar in de
loop der jaren werd het weer gevaarlijker! ik wou daar graag iets
aan doen.
Julian: ik wou iets doen voor de samenleving, voor Eindhoven.



Waarom ben je fietsburgemeester geworden?
Burgemeester :ik zag dat het niet altijd veilig was voor kinderen om
naar school te fietsen. Dat zag ik door de wegmarkering.

Wat vinden jullie van de kans die jullie hebben gekregen?
Liam: ik vind het leuk dat we kunnen helpen.
Mathias:Ik vind het ook leerzaam.
Max:Ik vind het een leuke kans, helaas hebben we nog niet echt
iets kunnen doen, maar dat gaat nog komen. Nu is het nog
voorbereiding.
Storm: Ik vind het fijn dat je hierdoor kan weten hoe de verkeer om
en rond de school is.
Julian: ik vind het leuk en leerzaam om hier te zijn, dit kan niet
iedereen doen.
Hebben jullie al oplossingen?
Burgemeester: Nee, alleen maar ideeën. Maar ik vind het wel
belangrijk dat ik luister naar alle ideeën.




