Veilig naar school
Een veilige schoolomgeving voor iedereen. Daar kunnen we allemaal iets aan doen, elke dag opnieuw.
Hier vind je enkele tips.

Te voet
•
•
•
•

Kies een schoolroute met voetpaden en liefst zebrapaden.
Draag in het donker lichtgekleurde of reflecterende kledij.
Oversteken zoals het hoort: stoppen, uitkijken, recht oversteken en blijven opletten.
Als je je kind afhaalt, wacht dan aan de kant van de school – niet aan de overkant.

Met de fiets

Bron: ‘Veilig naar school’ D/2006/0779/58 (BIVV)

• Kies een rustige route of een met veilige fietspaden. Gebruik de schoolroutekaart
op de website www.putte.be/schoolroutekaart.
• Kinderen die alleen naar school fietsen zijn best 10 jaar.
• Juiste materiaal: fiets in orde, fietshelm, juiste fietsmaat.
• Draag lichtgekleurde kledij met reflecterende stroken. Laat je zien in het donker!
• Als je je kind achterop de fiets naar school brengt, gebruik dan een veilig zitje met
voetsteunen.

Met de auto

• Gebruik een goedgekeurd kinderzitje of de autogordel (kinderen vanaf 1,35 m).
Steeds klikvast!
• Maximum 30 km per uur aan school. Trager is veiliger.
• Aan de kant van het trottoir in- of uitstappen. Dat kan langs een gele onderbroken
streep. Parkeren mag daar NIET.
• Carpool als dat kan. Minder autodrukte aan de school is veiliger en minder CO2uitstoot is gezonder.
• GSM-gebruik en rijden gaan nooit samen.

Bron: ‘Kinderen op de fiets’ D/2009/0779/12 (BIVV)

Bron: ‘Veilig naar school’ D/2006/0779/58 (BIVV)

Parkeren
Geparkeerde fietsen mogen anderen niet hinderen of het verkeer onveilig maken.
Ook voor auto’s telt aan scholen het verkeersreglement:
 Aan gele streeplijnen of een bushalte mag je alleen stilstaan terwijl personen in- of uitstappen. Niet langer. In de
auto zitten wachten mag daar dus niet.
 Op minder dan 5 meter van kruispunten nooit stilstaan of parkeren.
 Parkeer niet voor opritten. Dat is ook verboden.
 Nooit op het trottoir of het fietspad. Ook niet met maar één wiel of op de rand.
Wandel je graag mee tot aan de schoolpoort, parkeer dan in de buurt en ga dit laatste eindje te voet.

Gemachtigd opzichter
Leer je kind juist oversteken bij een gemachtigd opzichter:
• De gemachtigd opzichter mag enkel kinderen zonder volwassene, scholieren, bejaarden en gehandicapten
helpen oversteken. Dat is wettelijk zo.
• Wacht op het voetpad tot de gemachtigd opzichter teken geeft.
• Steek over vlak vóór de gemachtigd opzichter, niet erachter.
• Tijdens het oversteken niet treuzelen.
• Fietsers moeten afstappen om over te steken.
Je kan, wanneer het jou past, helpen als gemachtigd opzichter. Je zou er alle schoolgaande kinderen mee helpen.
Contacteer de school of de gemeente.

Uren gemachtigd opzichters rond de school
A. Nahonschool - Leuvensebaan
A. Nahonschool - Mechelbaan
Reetlei - Mechelbaan
Waverlei - Patronaatsweg
Lierbaan - Hoogveld schooldreef
Daliastraat - Waversesteenweg

ma - vr
ma - vr
ma - vr
ma - vr
ma - vr

8.15-8.45
ma, di, do, vr
15.05-15.40
woe 12.15-12.40
8.05-8.45
ma, di, do, vr
15.05-15.40
woe 12.15-12.40
8.15-8.45
ma, di, do, vr
15.05-15.40
woe 12.10-12.40
8.15-8.45
ma, di, do, vr
15.15-15.35
woe 12.10-12.30
8.10-8.45
ma, di, do, vr
15.05-15.40
woe 12.10-12.40
(Geen gemachtigd opzichter tijdens wegenwerken.)

Kaartje gemachtigd opzichters

Verkeersfolder september 2022 – Putte centrum
Verantwoordelijke uitgever: Nick Vercammen - schepen van mobiliteit - Gemeentebestuur Putte, Gemeenteplein 1, 2580 Putte, 015 76 78 80

