Update verkeer 23-2-2018

Fietsroute vanaf de Oude Rijksweg
Al een hele tijd hebben we de afspraak dat alle kinderen die vanaf de Oude Rijksweg komen via de
Total, door de Goudenregenstraat fietsen en dan via het asfaltpad naast de school op school komen.
Voor de kinderen die vanuit de richting ‘Lichtmis’ komen is dat een heel logische route. Dat loopt dan
ook goed. Voor kinderen die vanuit de richting ‘Staphorst’ komen is dat minder logisch. We zien veel
kinderen via de Korte Kerkweg de Goudenregenstraat in fietsen en we zien ook veel ouders die dat
doen met hun kinderen. Dit heeft consequenties voor het brigadieren, want de brigadiers staan ’s
middags voor heel weinig kinderen te brigadieren.
Binnen de scholen (Levensboom en Triangel) hebben we hierover gesproken met de verkeersouders
en we hebben afgesproken dat vanaf maandag 5 maart (de maandag na de voorjaarsvakantie) de route
die we adviseren is zoals hieronder getekend. Hier zullen we met de planning van de verkeersbrigadiers
ook rekening mee houden.
De nieuwe afspraak is
dus:
Kinderen vanuit richting
Staphorst fietsen na de
voorjaarsvakantie via de
route ORW, Korte
Kerkweg,
Goudenregenstraat,
asfaltpad.
Kinderen vanuit de
richting Lichtmis fietsen
na de voorjaarsvakantie
via de route ORW,
Goudenregenstraat,
asfaltpad.
Voor leerlingen vanuit de dorpskern geldt nog steeds dat we vragen om via de Beukenlaan naar school
te fietsen.
Rondom de bouw van Mathil staan soms wat busjes en andere voertuigen geparkeerd aan de Korte
Kerkweg. Met de route zoals nu is afgesproken komen kinderen daar niet langs. Wilt u dat met uw
kind(eren) bespreken?

Oproep verkeersouders
Voor zowel de Levensboom als de Triangel geldt dat de huidige verkeersouders hebben aangegeven
na de zomervakantie te stoppen. Zij hebben dan geen kinderen meer op school. We zijn dus voor beide
scholen op zoek naar nieuwe verkeersouders. De tijdsinvestering is niet heel groot, de taak is wel erg
belangrijk. Wilt u hier wat in betekenen? Dan horen we dat graag. Voor de Triangel kunt u mailen naar
directie@triangel-rouveen.nl, voor de Levensboom kan dat naar dir@gbsdelevensboom.nl.
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Veiligheid bouw Mathil
Rondom de bouw van Mathil staan soms wat busjes en andere voertuigen geparkeerd aan de Korte
Kerkweg. Met de route zoals is afgesproken komen kinderen daar niet langs. Wilt u dat met uw
kind(eren) bespreken? De geadviseerde routes gelden ook voor jonge kinderen die, soms met en soms
zonder begeleiding, de fiets aan de voorkant van de school parkeren.
Overigens geldt dat de wegbeheerder (de gemeente Staphorst) samen met Mathil verantwoordelijk is
voor de veiligheid rondom de bouw. Recent hebben wij hier met de gemeente Staphorst nog contact
over gehad. De gemeente Staphorst en Mathil hebben afgesproken dat er 1 centraal punt is voor wat
betreft de verkeersveiligheid rondom de bouw. Dat is de bouwbegeleider, de heer Klaas Boer
(Bouwkundig Tekenburo Klaas Boer). Klaas is bereikbaar via het telefoonnummer: 0522-460609.

