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Toegang aan de Laan van ‘t Haantje 
Er is voor gekozen om de toegang van de school  en het kinderdagverblijf te realiseren aan de Laan 

van ’t Haantje. Om de overlast te beperken en de veiligheid in de wijk te waarborgen, is ten zuiden 
van het Wilhelminapark inmiddels een bouwweg aangelegd ten behoeve van een groot gedeelte 
van de woningbouw in Parkrijk Door de toegang van de school te realiseren aan de Laan van ’t 

Haantje, wordt voorkomen dat het bouwverkeer zich mengt met de schoolgaande kinderen. 
Bovendien wordt hiermee voorkomen dat er extra verkeer in de woonwijk komt wanneer de kinderen 
worden gebracht en opgehaald van school.  
 
Fietsstraat 
Aan één zijde van het Laan van ’t Haantje komt een doorgaande fietsroute vanaf de kruising met de 
Prinses Beatrixlaan naar de Lange Kleiweg. Deze fietsroute was al gepland.  Dit fietspad wordt bij de 
tijdelijke school onderbroken door een fietsstraat waar de auto te gast is. De fietsstraat wordt alleen 
gebruikt door autoverkeer ten behoeve van het brengen en halen van de schoolgaande kinderen. 
Bovendien worden er bij de fietsstraat verkeersremmende maatregelen getroffen. Verkeerstechnisch 
is dit de enige oplossing. Er is te weinig ruimte om naast de ventweg een apart fietspad aan te leggen.  
 
Kruising Beatrixlaan 
Op de kruising Prinses Beatrixlaan – Laan van ’t Haantje komt aan de zijde van de school een 
dubbelzijdig fietspad om de verbinding Sion – Laan van ’t Haantje te verbeteren. Hiervoor moet ook de 
verkeerslichteninstallatie worden aangepast. Deze aanpassingen vergen wat meer tijd en zullen naar 
verwachten aan het einde van het jaar gerealiseerd worden.  
 
Fietsparkeren 
Aan de voorzijde van de school worden extra fietsenrekken geplaatst zowel voor gewone fietsen als 
voor bakfietsen. Langs de garage van de hoekwoning wordt een hek geplaatst zodat kinderen niet 
onverwacht de hoek om kunnen komen. 
 
Planning 
De omgevingsvergunning voor de tijdelijke school is op 19 april 2020 verstrekt. De termijn om 
bezwaren in te dienen loopt tot 30 april 2020. Zodra bekend is wanneer de aannemer met de 
werkzaamheden gaat beginnen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 


