Samen veilig onderweg
Vrije Basisschool Wakkerzeel

Beste ouders en grootouders,
Tegenwoordig zijn we allemaal expert geworden in het trotseren van de ochtend- en avondrush. De
dagelijkse routine van opstaan, eten, kinderen naar school brengen, dan op weg naar het werk en een
aantal uren erna de nagenoeg zelfde routine in omgekeerde volgorde huiswaarts. Een bezige drukte die
we elke dag tegelijkertijd ondernemen in een wel heel korte tijdspanne.
Aan de schoolpoort en de iets ruimere schoolomgeving zijn we er elke dag getuige van.
Regelmatig vangt onze school en het oudercomité dan ook signalen op van ouders die bezorgd zijn.
Bezorgd over de veiligheid van zoon- of dochterlief in het spel van heen – en weer verkeer door de
straten van de oude dorpskern van Wakkerzeel.
Om hieraan gehoor te geven, hebben school, oudercomité en een aantal ouders zich verenigd in een
verkeersgroep.
Het resultaat is een haalbaar plan dat op de korte en de middellange termijn wil inzetten op
bewustwording, kleine ingrepen en structurele aanpassingen aan de infrastructuur rond de school. Ook
vanuit de gemeente Haacht is er steun voor ons plan.
Ons doel
Ervoor zorgen dat u uw kinderen met een gerust hart kan afze/en en ophalen door meer zichtbaarheid en
ruimte voor hen te creëren in de wijdere schoolomgeving.
Concreet
Vandaag en morgen nemen onze vrijwilligers u voor een eerste keer mee in ons plan. Het opzet is om te
testen hoe we met een aantal kleine ingrepen ervoor kunnen zorgen dat de weg naar school veiliger en
zichtbaarder wordt.
-

-

2 frequent gebruikte parkeerstroken maken we vrij (resp. een parkeerplaats achter de kerk en
een strook begin Kelfsstraat). De bedoeling hiervan is om ruimte te geven aan schoolgangertjes
om de schoolpoort te bereiken zonder te moeten zigzaggen tussen geparkeerde auto’s.
Op 5 plaatsen hebben we tijdelijke ‘voetjes-paden’ aangebracht met krijtspray. Dat maakt het
voor het doorgaande verkeer duidelijk dat dit logische oversteekplaatsen zijn voor de kinderen.
Aan de kleuterschool, ten slotte, wordt een andere opstelling uitgeprobeerd bij het a3alen.
Daarnaast kan u voor tekst en uitleg terecht op onze infostand aan beide schoolgebouwen.

Wat volgt
Na de evaluatie van deze eerste acties, is er overleg gepland met de gemeente om te bekijken welke
geteste aanpassingen verankerd kunnen worden.
Andere pijnpunten binnen de dorpskern van Wakkerzeel willen we samen met de gemeente aanpakken.
Zo willen we, onder andere,
-

betere en permanente wegmarkering die het voetgangersverkeer scheidt van het autoverkeer,
voldoende beschikbaar hebben van parkeerruimte die voetgangers niet hinderen,
beter onderhoud of aanleg van trage wegen, tro/oirs en wegzijkanten
en hopen we iets te ondernemen tegen het toenemende sluipverkeer.

Ik wil mijn steentje bijdragen, maar hoe?
Het spreekt voor zich dat we om ons doel te halen ook uw hulp nodig hebben. Naast deze flyer geven we
graag enkele tips mee van het VSV waarmee u met een kleine inspanning dagelijks bijdraagt tot meer
veiligheid.
Suggesties, andere ideeën of opmerkingen die bijdragen tot deze campagne zien we graag komen op
www.ocwakkerzeel.be/contact.

Meer info
Op de site van het oudercomité vindt u meer informatie over deze en de geplande acties. We zorgen er
ook voor dat u op de site de meest recente stand van zaken van onze campagne vindt. In de online
infobrochure van de school vindt u overigens ook onze tips voor veilig verkeer. (www.ocwakkerzeel.be)
Tot slot
Wij zijn ervan overtuigd dat door het bundelen van ideeën en inspanningen we er samen voor kunnen
zorgen dat ons kadeeën op een veilige manier de school in en uit geraken.
Alvast dank voor uw medewerking!
Vanwege de verkeersgroep

