
Geef de kinderen de ruimte!  

Regelmatig bereiken ons als verkeerswerkgroep be-

richten over onveiligheid in het woonerf rondom onze 

school. De kinderen krijgen te weinig ruimte en begrip 

vanuit automobilisten. Wij verzoeken u als ouder uw 

verantwoordelijkheid hierin te nemen en zo mogelijk 

buiten het woonerf te blijven om zo drukte en onveilig-

heid te voorkomen. Zo dragen wij allemaal bij aan een 

veiligere en overzichtelijkere schoolomgeving voor 

ALLE kinderen.  

 

Op een woonerf gelden de volgende regels:  

 Binnen een woonerf mag alleen stapvoets wor-

den gereden - maximaal 15 km/uur).                                

Deze maximumsnelheid vloeit voort uit een ar-

rest van de Hoge Raad.  

 In woonerven zijn alle kruispunten gelijkwaardig. 

Dit betekent dat ALLE bestuurders van rechts 

voorrang hebben.  

 Voetgangers (ook kinderen) mogen de hele 

breedte van de openbare weg gebruiken om te 

lopen of spelen. Om de indruk te vermijden dat 

er onderscheid is tussen de rijbaan en het       

trottoir, zijn in een woonerf daarom geen            

verhoogde trottoirs aanwezig.  

 Parkeren mag alleen op de daarvoor bestemde 

plaatsen. Deze parkeervakken zijn voorzien van 

de letter “P” of een P-bord.  

 Bestuurders die het woonerf vanaf de weg       

binnenkomen, of die het woonerf verlaten,     

moeten het overige verkeer (dus óók voetgan-

gers) voorrang verlenen. Daarbij is de in-/uitgang 

van een woonerf vormgegeven als een uitrit met 

doorlopend trottoir.  

 

Om de veiligheid van de kinderen te            
waarborgen vragen wij uw aandacht voor                

onderstaande punten: 

1. Wij willen u er op attenderen dat veel kinderen 

van groepen 3 t/m 8  zelfstandig naar school en 

naar huis lopen of fietsen, wat wij ook graag zien. De 

aandacht moet dan ook gericht zijn op een omgeving 

die voor hen overzichtelijk en veilig is. 

2. Breng daarom uw kind(eren) alléén met de auto 

indien dit noodzakelijk is 

3. Voor brengen en halen gebruikt u de              par-

keerplaatsen aan de achterzijde van de          Raai-

moeren, aan de achterzijde bij de kleuter-klassen of 

aan de Noortberghmoeren. Het liefst zien we nog dat 

er zo min mogelijk auto’s het woonerf in rijden, maar 

parkeren aan de Noortberghmoeren en de laatste me-

ters naar school lopen. 

4. Rijd niet via de Raaimoeren en Pijpersmoeren naar 

school, maar volg de adviesroute via de Volger- of   

Benedenmoeren naar de parkeerplaatsen, matig uw 

snelheid en geef de kinderen ruim baan. 

5. Parkeer of stop uw auto niet voor de ingang van de 

school en in de toegangswegen. 

6. Neem uw fiets bij de ingang van de 

school aan de hand en parkeer deze in de 

daarvoor bestemde fietsenstallingen. 

7. 
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