Asse, 4 september 2017
Betreft: wijziging verkeerssituatie Campus Vijverbeek
Beste ouders,
In het kader van het verhogen van de veiligheid voor alle gebruikers van Campus
Vijverbeek, is het noodzakelijk dat het domein autoluwer wordt. Bovendien is het veiliger
dat we de stroom van auto’s enerzijds en de stroom van fietsers en voetgangers
anderzijds, scheiden. Wij begrijpen dat iedereen zijn/haar kind zo comfortabel mogelijk
naar school wil brengen, tegelijk kunnen we comfort niet boven veiligheid blijven stellen.
Het veiliger maken van de campus vooraan zal in fasen gebeuren, zodat iedereen
voldoende tijd krijgt om zich aan de situatie aan te passen.
De eerste stap is vrijdag gezet: de rijrichting werd aangepast. Voortaan zal de poort die
het dichtst bij Ternat ligt als uitgang worden gebruikt ipv als ingang (en omgekeerd).
Mogen wij u vragen deze rijriching voortaan te respecteren. De nodige verkeersborden
werden hiervoor geplaatst en de politie kwam onze actie deze ochtend ondersteunen.
Als tweede stap worden er blokken geplaatst ter hoogte van het kasteel. Deze blokken
moeten de doorgang van fietsers van de poort aan het zebrapad over de parking
verhinderen. Het is de bedoeling dat de fietsers voortaan binnen komen langs de poort
aan het zebrapad om dan hun fiets veilig te plaatsen op de oude speelplaats van de
kleuters (Neem rechts het kleine baantje net voor de lagere school). Op die manier
moeten zij niet meer over de parking rijden, wat de veiligheid verhoogt.
Op termijn wordt onze fietsenstalling van beneden verplaatst.
Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking!

Met vriendelijke groet,
Sarah Cools
Directeur
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