Verkeersreglement de Avonturijn

Om de veiligheid van onze kinderen te vergroten op hun dagelijkse weg
naar en van school heeft de Verkeerscommissie van de Avonturijn
het reglement “Kindveilig parkeren Zonder bon” opgesteld. Hiermee
hopen wij, samen met alle ouders, opa’s, oma’s en oppas de vaak onveilige verkeersituatie rondom de school te verbeteren.
Onze slogan is
dan ook:

Kom te voet of met de fiets naar school !
Is dit niet mogelijk parkeer dan
KINDVEILIG en ZONDER
BON !!!
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3 Vuistregels voor als het niet zonder auto kan:


KINDVEILIG en ZONDER BON: Kom op tijd naar school zodat er
voldoende tijd is om de auto kindveilig te parkeren op of om het
Beatrixplein.



KINDVEILIG en ZONDER BON: Stop en parkeer niet in het zicht
van het zebrapad. Zo behouden wij het overzicht voor de overstekende kinderen.



KINDVEILIG en ZONDER BON: Minder vaart en laat kinderen altijd aan de stoepzijde uitstappen.

Als wij met zijn allen deze regels naleven kunnen wij zorgen voor een
kindveilige schoolomgeving.

De Verkeerscommissie
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De verkeerscommissie in actie
Toelichting vuistregels
De verkeerscommissie heeft het reglement “Kindveilig parkeren Zonder
bon” opgesteld speciaal voor diegenen die geen mogelijkheid hebben
om te voet of met de fiets naar school te komen maar met de auto.
Hieronder worden de 3 vuistregels verder toegelicht.

Toelichting vuistregel 1:
Kom op tijd naar school zodat er voldoende tijd is om de auto
kindveilig te parkeren op of om het Beatrixplein.
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Als u te laat van huis vertrekt om uw kinderen naar school te brengen/op
te halen, zult u het altijd meemaken dat er van alles tegenzit. Tot overmaat van ramp hoort u de schoolbel al rinkelen en de verleiding is dan
groot om “even” te stoppen op straat, of op de stoep voor de schoolingang, om de kinderen uit of in te laten stappen. U verwacht “uiteraard”
begrip voor uw situatie van andere weggebruikers ….. Kinderen zijn ook
stressgevoelig en lopen gejaagd rond; het is ook nog verkeersspits rond
school ……
Op zo’n momenten zal er weinig aandacht zijn voor verkeersregels.
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Deze stress zal iedereen wel eens meemaken maar het is beter om dit te
voorkomen; het leidt tot frustraties en is dus niet ten gunste van verkeersveiligheid. En als we op tijd komen, is er ook gelegenheid om de
auto op of rond het Beatrixplein te parkeren zodat er meer ruimte en
overzicht rond het schoolgebouw overblijft. Dit geldt ook voor het alleen
laten in of uitstappen.
Dus... maak er een goede gewoonte van om uw kinderen relaxed naar
school te brengen/op te halen zodat dit plezierig is voor iedereen.
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Toelichting vuistregel 2:
Stop en parkeer niet in het zicht van het zebrapad. Zo behouden wij het overzicht voor de overstekende kinderen.
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Door stoppen en parkeren op of om het Beatrixplein blijft de Kerkstraat
leeg. De kinderen hebben dan vrij zicht in de straat en zijn niet belemmerd door stoppende en of geparkeerde auto`s. Op deze manier is het
voor de kinderen veel veiliger om te bepalen wanneer er veilig kan worden overgestoken.
Ook van belang is het om uw snelheid aan te passen. De maximale toegestane snelheid van 30km per uur is eigenlijk al te hard voor kinderen.
Ook onze kinderen hebben weinig ervaring met het schatten van afstand
en snelheid. Pas uw snelheid daarop aan.
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De verkeerscommissie in actie
Toelichting vuistregel 3:
Minder vaart en laat kinderen altijd aan de stoepzijde uitstappen.
Van kinderen is het gezichtsvermogen nog niet volledig ontwikkeld. Ze
zien een auto pas op het laatste moment. Ook hebben kinderen nog
nooit van een remweg gehoord. Net als bij speelgoedauto’s denken ze
dat een auto gelijk stil staat. Kinderen horen anders dan volwassenen.
Ze hebben er moeite mee om te bepalen van welke kant het geluid komt,
ze zijn snel afgeleid. Als er een auto aan komt en ze zien hun vriendje,
concentreert het kind waarschijnlijk alleen maar op het zien van dit
vriendje. Verder hebben ze nog weinig ervaring met het schatten van afstanden.
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Uit de praktijk blijkt dat een botsing met een auto die 50 km/uur rijdt,
vaak een dodelijke afloop heeft. Het blijkt zelfs dat op plaatsen waar kinderen zijn, 20 km/uur nog te hard is.
Hoe zou u het vinden als uw kind wordt aangereden door iemand die
veel te hard door de straat rijdt? Juist. Zoals we allemaal wel weten, bestaat er in de buurt van een school het gevaar voor kinderen die onverwacht de straat oversteken. Zullen we samen afspreken om nog eens
extra op de snelheid te letten en, zoals we bij een voorgaande regel
voorstelden, tijdig te vertrekken. Laat kinderen aan de stoepzijde uitstappen zodat zij niet meteen op de weg staan.

Eigenlijk zijn de vuistregels heel gemakkelijk, zeker als we dit met
zijn allen doen.
De veiligheid van onze kinderen gaat toch voor alles !!!

Alvast bedankt voor uw medewerking!
De verkeerscommissie BS de Avonturijn
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de verkeerscoördinator Thei Welzen. t.welzen@kindante.nl
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Bedank voor uw medewerking.
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