
 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

De Nicolaasschool is de afgelopen jaren bezig geweest met het behalen van het Brabants 

Veiligheids Label (BVL). Hiervoor is ook een verkeerscommissie met verkeersouders en een 

leerkracht opgericht. Deze verkeerscommissie is sinds vorig schooljaar samen met de 

gemeente begonnen om de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren. 

De knelpunten zijn in kaart gebracht en vervolgens is samen met de wijkbeheerder bekeken 

welke mogelijkheden er zijn om de verkeerssituatie veiliger te maken. 

De Nicolaasschool is gelegen in een 30 kilometer zone, er is een aantal maatregelen genomen 

die de veiligheid zouden moeten verbeteren, denk hierbij aan de fietsstraat (Koornstraat) en de 

“zoen en zoef” strook. Ondanks deze aanpassingen zien we dat er tijdens breng- en 

ophaalmomenten nog steeds onveilige situaties ontstaan, met name bij de kruising 

Krakenburg-fietsstraat en aan de kant van de onderbouw (Koornstraat). 

Het veiliger maken van de verkeerssituatie heeft enerzijds te maken met aanpassingen en 

verbeteringen in de situatie maar anderzijds met hoe wij als school en jullie als ouders onze 

kinderen wegwijs maken/ leren omgaan met verkeersveiligheid. 

Met de gemeente is afgesproken dat er een nieuwe looproute van de parkeerplaats bij de AH 

naar school aangelegd zal worden. 

Er is afgelopen week een zebrapad aangelegd, de aankondiging hiervan heeft ook in de 

stadskrant gestaan. 

In de aanloop naar de aanleg van het zebrapad en de nieuwe looproute hebben we de kinderen 

van de groepen 8 twee verkeerborden laten ontwerpen, middels een ontwerpwedstrijd. Er is 

een bord voor bij het zebrapad en een bord voor bij de nieuwe oversteekplek voor school. 

 

Op 20 juni zal er om 8.20 een feestelijke opening zijn van het zebrapad en zullen de 

verkeersborden, gemaakt door kinderen van groep 8,  onthuld worden. Op die dag zal ook het 

BVL label aan school overhandigd worden. 

In die week zal er ook extra aandacht zijn voor de nieuwe looproute. 

 
 

U uitnodigend, de verkeercommissie, het team en de kinderen van de Nicolaasschool 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisndqsgZvNAhVKC8AKHVavD7QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.willibrorduslagezwaluwe.nl%2Fouders%2Findex.php%3Fsection%3D7%26page%3D36&psig=AFQjCNEz1Jmva2PQioF090DHb8Z43Hj4jw&ust=1465563878879685


 

 


