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Verkeersveiligheid rond de Lanteerne
Inleiding
Door zelf naar school te fietsen of te lopen leren kinderen zelf-
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standig deel te nemen aan het verkeer. Verkeersveiligheid rond de school is dan belangrijk. Vooral
rond de tijden dat de Lanteerne aanvangt en eindigt dient het voor alle kinderen op de fiets of
lopend veilig te zijn rondom school.
Ook de kinderen, vertegenwoordigd in de Kinderraad, vinden dit belangrijk. In het voorjaar van
2016 is daarom een afvaardiging van de zesde- en zevendejaars kinderen naar de gemeente Nijmegen gegaan om te pleiten voor een verkeersveiligere Jacob van Campen straat, om daar een
‘auto-te-gast-straat’ van te maken. De kindergemeenteraad is ingericht om kinderen de kans te
geven hun woon-en schoolomgeving te verbeteren. In het weekbulletin bent u hier destijds over
geïnformeerd. In deze Nieuwsbrief geven wij aan op welke manier dit volgend schooljaar een vervolg zal krijgen.

Onveilige situaties
De smalle straten rondom de Lanteerne zijn niet berekend op de spitsdrukte
die zich aandient bij aanvang en sluiting van de school. Met name auto’s
kunnen dan zorgen voor onoverzichtelijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer
er midden op straat (bij een poort) gestopt wordt en autoportieren geopend
worden om kinderen in of uit te laten stappen, maar ook wanneer fietsers
gepasseerd worden terwijl hier nauwelijks ruimte voor is. Ten gevolge hiervan kunnen kinderen schrikken (en vallen!) of raken auto’s beschadigd.
Voor kinderen uit de Kinderraad was dit een aanleiding om te gaan pitchen
in de kindergemeenteraad voor mogelijke verbeteringen. De pitch werd goed ontvangen en kreeg
de meeste stemmen. Daarmee verdiende de Lanteerne €1000,- van de gemeente om tot uitvoer
te komen.
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Experts hebben vervolgens gekeken naar de verkeerssituatie aan de Jacob van Campenstraat. Zij
gaven aan dat een auto-te-gast-straat niet de beste oplossing is. De kinderraad heeft samen met
deze experts mogelijke alternatieve oplossingen verkend. Samen concludeerden ze dat het goed is
om automobilisten en fietsers te gaan wijzen op hun gedrag. Wanneer automobilisten en fietsers
een aantal adviezen ter harte nemen en naleven, zou de situatie al een stuk veiliger moeten zijn.
Bovendien is het hierbij belangrijk om u te realiseren dat met name jonge kinderen niet in staat
zijn om ingewikkelde verkeerssituaties te overzien. Zij hebben
hierbij niet alleen hulp en begeleiding nodig, maar vooral ook
het goede voorbeeld!
Daarom zal u na de zomervakantie geregeld leerlingen uit de
bovenbouw in felgekleurde hesjes onder begeleiding van Stef
Junior van de gemeente Nijmegen zien. Zij gaan samen bij
regelmaat surveilleren en spreken leerlingen en ouders daar waar wenselijk aan op hun gedrag in
het verkeer.

Enkele aanbevelingen
Wellicht overbodig, maar we willen u een aantal adviezen meegeven:
-

Stop niet voor de poorten van school, maar alleen in een parkeervak;

-

Haal geen fietsers in wanneer hier nauwelijks ruimte voor is;

-

Parkeer uw auto iets verder van school en loop het laatste deel met uw kind: het Daniëlsplein
bijvoorbeeld biedt hiervoor meer dan voldoende mogelijkheid;

-

Gebruik de ‘Kiss & Ride’ parkeerstrook ook uitsluitend waarvoor deze bedoeld is.

Spandoek
Om u te herinneren aan bovenstaande, zal er vanaf begin volgend schooljaar ook een spandoek
hangen met daarop de door kinderen bedachte tekst:
Parkeren en stoppen graag in het juiste vak,
dat voorkomt ongelukken en ander ongemak.
Op naar een nieuw schooljaar met een nog veiligere schoolomgeving!

