Datum: 19 november 2019

Verkeer rond Meander
Te voet of per fiets naar school. Dat vragen we alle ouders zoveel mogelijk te doen omdat we dan
uitgaan van de menselijke maat en met name de ontwikkeling van de kinderen.

Te voet
Voetgangers kunnen gebruik maken van de 2 toegangspoorten aan de Celebesstraat en 1 aan de
Timorstraat. De toegang aan de Timorstraat willen we exclusief voor groep 7 & 8 houden, zij zijn oud
genoeg om hun eigen toegang te gebruiken.
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Per fiets
Meer dan de helft van de kinderen komt per fiets, dit is uitstekend en dat willen we graag zo houden.
Daarom hebben de fietsers een streepje voor, per fiets kom je het dichtste bij school.
De fietsen worden gestald op het eigen terrein van de school, dus niet op de stoep buiten het hek.
1) De gewone fietsen tussen beide ingangen aan de Celebesstraat direct achter het muurtje,
hiermee blijft het schoolplein beschikbaar om te spelen/verzamelen
2) Alle lange fietsen (bakfietsen, aanhangfietsen etc.) hebben langs het toegangspad aan de
rechterzijde opstelruimte naast de gymzaal. Door schuin in te parkeren is er voldoende ruimte
om te kunnen keren om weer terug te gaan.
3) De fietsende groepen 7 en 8 mogen hun fiets stallen bij de ingang aan de Timorstraat en kunnen
zelfstandig aan de zijde van de Timorstraat het schoolgebouw in.

Er is regelmatig een behoorlijke stroom fietsers, het advies is dan ook om niet terug te lopen richting
de ingangen maar door te lopen het plein op, anders wordt er tegen de stroom in gelopen.
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Per auto
Ondanks dat de ouders van Meander zeer begaan zijn met milieu en gezondheid is er een behoorlijke
groep die per auto naar school komt. Als dit het geval is, kijk dan of er met elkaar meegereden kan
worden. Als dat niet in de eigen klas geregeld kan worden, denk dan bijvoorbeeld aan het plaatsen
van een oproepje in de “mededelingen” die elke twee weken verspreid wordt.
Een auto heeft hetzelfde ruimtebeslag als 8-10 fietsen, parkeer de auto dus het liefst op afstand van
de school en loop het laatste stuk. Uit de inventarisatie op school is gebleken dat nu al meer dan 70
auto’s op afstand van school parkeren. Dit is een uitstekende manier om de schoolomgeving veilig te
maken. De school staat in het betaald parkeren gebied, onderstaand de afbeelding van de begrenzing
van het gebied.

De Archipelstraat is de dichtstbijzijnde plek om gratis te parkeren. De kortste loopafstand bedraagt
250 meter. Mocht u het halen/brengen willen combineren met een bezoek aan het winkelcentrum
aan de Molukkenstraat: de loopafstand tot school bedraagt slechts 350 meter (Bron:
afstandmeten.nl). Denk wel aan het plaatsen van uw blauwe schijf!
Kiss & Ride (ook wel Zoen en Zoef genoemd)
Gaat u niet mee het schoolplein op met uw kind(eren)? Dan kunt u gebruikmaken van de 14
Kiss&Ride-plekken, die de gemeente voor de ingang van de school aan de Celebesstraat aan heeft
gegeven.
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U mag niet parkeren op de Kiss&Ride-plekken in de ochtend, er geldt dan namelijk een
parkeerverbod. Op deze Kiss&Ride-plekken kunnen de kinderen aan de rechterzijde de auto veilig
verlaten en via 2 toegangen het schoolplein op lopen.

1-richtingsverkeer Celebesstraat
Als aan beide zijden van de Celebesstraat auto’s staan kunnen auto’s niet in 2 -richtingen rijden. Ook
bestaat het risico dat fietsers klem worden gereden. Daarom is er 1-richtingsverkeer ingesteld door
de gemeente. De rijrichting is van het Sumatraplein naar de Javastraat. Fietsers mogen in beide
richtingen rijden. Alle auto’s die gebruik maken van de Kiss&Ride s.v.p. rijden via het Sumatraplein,
vanaf V. Slichtenhorststraat, Medanstraat of Borneostraat.
Het wordt afgeraden de auto op het Sumatraplein te parkeren, daar rijden alle auto’s langs en het
oversteken wordt daarmee lastiger/gevaarlijker.

Timorstraat
Rijdt u met de auto s.v.p. niet door de Timorstraat, deze straat laten we voor de fietsende groepen 7
en 8. Mocht u uw kind per auto afzetten, gebruik dan de K&R-plek aan de Celebesstraat of als dat
echt niet gaat een parkeervak aan de Javastraat of Van Slichtenhorststraat zodat ze zelf de
Timorstraat in lopen. Ook de Timorstraat is te smal voor 2-richtingsverkeer.
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