
Verkeerssituatie rondom de school 

Tijdens de herbouw van onze school in 2012 zijn met de buurtbewoners, gemeente en de school 
afspraken/spelregels gemaakt in het kader van veiligheid  rondom de school en het verminderen van 
overlast in de Prinses Irenestraat.  

- Er zijn 2 oversteekplaatsen bij de school. Een zebrapad op de Nieuwendijk en een 
oversteekplaats op de Wilhelminalaan. Hou bij het parkeren van de auto rekening met de 
afstand tot de oversteekplaats en het zebrapad (wettelijke verkeersregels).  

- Halen en brengen van de kinderen met de auto via de Nieuwendijk/Wilhelminalaan 
- Op de parallelweg (parkeerplaatsen bij school) is een eenrichtingsverkeer ingesteld van west 

naar oost ( volg de borden ) 
- Op de parallelweg zo ver mogelijk doorrijden en de laatst beschikbare parkeerplaats 

gebruiken, om opstoppingen te voorkomen 
- Na het uitstappen kunnen de kinderen via het trottoir naar de poort van de school lopen 
- Geen autoverkeer door, of parkeren in de Prinses Irenestraat 
- Kinderen met de fiets, moeten de ingang aan de Prinses Irenestraat gebruiken 
- Kinderen te voet kunnen het veiligst de school bereiken via de trottoirs in de Wilhelminalaan 

richting de ingang aan de Prinses Irenestraat. De ingang bij Wilhelminalaan/Nieuwendijk is 
ook voor voetgangers te gebruiken.  

- Fietsers van Ohé, kunnen het veiligst de school bereiken via de Molendijk, de weg langs 
Grinderkens, Gouverneur Houbenstraat en de ingang van de school aan de Prinses 
Irenestraat 

- Fietsers vanaf de Laak kunnen het veiligst de school bereiken via de St.Annadijk, Roumerweg, 
Wilhelminalaan en de ingang aan de Prinses Irenestraat 

- Ouders die hun kinderen halen en brengen met de auto, kunnen dit het beste doen via de 
Verlengde Oude Maasweg. Dit is niet veel langer in afstand en tijd, maar zeker de veiligste 
route voor uw kinderen 

Denk hierbij: de ingang van de school aan de Prinses Irenestraat is voor de fietsers en de ingang van 
de Wilhelminalaan/Nieuwendijk is voor de auto’s. 

We hopen dat u, in verband met de veiligheid van de kinderen, rekening zult houden met 
bovenstaande. Houd rekening met de veiligheid van uw kinderen en matig uw snelheid en geen 
autoverkeer door of parkeren in de Prinses Irenestraat.  

Kinderen nemen hun omgeving anders waar dan volwassenen. Ze kunnen niet over en om een auto 
heen kijken en kunnen moeilijk snelheid inschatten. Daarbij beheersen kinderen nog niet de 
verkeersregels. 

 

Namens de kinderen bij voorbaat dank. 

 

Gemeente Maasgouw 

BS De Maasparel 


