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Veel kinderen wonen in de buurt van de school of de kinderopvang. Toch worden ze vaak met de auto gebracht. 
Dat levert vaak onveilige situaties op.

Wanneer we allemaal een belangrijk uitgangspunt naleven, kunnen we de verkeersveiligheid fors verbeteren. 
Dit uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school komen, dus niet met de auto!Veilig

naar De dussenaar
DUS:

LAAT UW AUTO THUIS!
BRENG UW KIND TE VOET
OF PER FIETS NAAR SCHOOL!

REGELS VOOR FIETSERS:

- Kinderen plaatsen hun fietsen 
in de fietsrekken bij hun eigen 
school.
- Ouders/verzorgers wachten 
buiten op de stoep, en niet voor 
de ingangen en/of poorten.
Zo houden we de ingangen vrij!

REGELS VOOR VOETGANGERS:

- Kinderen kunnen gebruik 
maken van de voetsstap paden
- Kinderen die op een zebrapad 
oversteken, hebben altijd 
voorrang.

LET OP: dit geldt niet als je fietst!

REGELS VOOR AUTOMOBILISTEN:

- Stop alleen op plekken waar dat is 
toegestaan en blijf niet langer staan dan 
nodig is.
- Stop niet op een kruispunt of binnen 
vijf meter van een bocht of zebrapad.
- Kinderen stappen aan de trottoirkant 
in en uit een auto, dus NIET aan de 
straatkant!

- In het gebied Wilhelminastraat, 
Wilhelminaplantsoen en 
Vrijheidsplein mag je alleen in de 
vakken parkeren. 
- Parkeer nooit voor een inrit, ook al 
is het maar voor heel even.
- Parkeer liefst iets verder van de 
school en loop het laatste stukje 
samen met uw kind.
- Parkeer of stop nooit op een 
gehandicaptenparkeerplaats als u 
daar geen recht toe hebt.

PARKEREN:

- Parkeer ALLEEN op het 

Vrijheidsplein

REGELS VOOR 
   OUDERS/VERZORGERS:

- Wanneer de kinderen worden 
opgehaald, gebruik hier dan de 

opstelplaatsen voor! Zodat de uitgangen 
niet geblokkeerd worden.

VERKLARING PLATTEGROND
1: Ingang school De Sprankel
2: Ingang KDV en BSO Hoppas
3. Ingang school, MFA en bibliotheek
4: Ingang school De Peppel (onderbouw) via trap 
5: Ingang school De Peppel (bovenbouw) en sportzaal



>20 min lopen
>8 min fietsen

19 min lopen
6 min fietsen

6 min lopen
4 min fietsen

Maar wat is dichtbij en ver?
Landelijk wordt hiervoor door diverse 
organisaties de simpele 1-2-3 regel 
gehanteerd. Dit is een richtlijn die 
geldt voor zowel ouders als kinderen.

Gaan we vandaag te voet, per fiets of met de auto naar school? Het antwoord 
hierop is in principe simpel: geef het goede voorbeeld aan uw kind en ga zo 
mogelijk te voet of met de fiets. Dat is gezond, goed voor het milieu en voorkomt 
gevaarlijke verkeerssituaties.
Alleen ouders die dit fysiek niet kunnen of echt ver van de school wonen, zouden 
met de auto kunnen komen.

 
WOONT U . . .

1 .    B INNEN 500 METER 
van school:

GA TE VOET

2 .    B INNEN 1,5 kM 
van school:

GA MET DE F IETS
(of te voet)

3.    MEER DAN 1,5 kM 
van school:

GA MET DE AUTO
(of met de fiets, of te voet)

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u zich (tijdelijk) niet 
aan de 1-2-3 regel kunt houden. Hiervoor hebben wij natuurlijk 
begrip. Maar bent u later weer in de gelegenheid om te voet of per 
fiets te komen: doe dat dan.
Bovendien: als uw auto voor uw deur blijft staan, kan die bij de 
school geen problemen veroorzaken!


