
Verkeerssituatie Vrijeschool De Es Assen 

Dit schooljaar proberen we op diverse manieren en in kleine stappen de verkeerssituatie rondom 
onze prachtige school te verbeteren. Als eerste stap hebben we per 1 oktober de rijrichting in de 
ochtend voor onze school en het kinderdagverblijf aangepast. We spreken af:


WE RIJDEN IN DE AUTO MET DE KLOK MEE OP DE 4 
STRATEN RONDOM DE LOCATIE VAN ONZE SCHOOL. 




Waarom doen we dit?

- Het is een eenvoudige en kosteloze aanpassing die direct gestart kan worden;

- Het zorgt ervoor dat verkeer rondom de school voorspelbaarder wordt: het meeste verkeer 

komt dan van 1 kant;

- Het zorgt ervoor dat er minder opstoppingen zijn; 

- Het zorgt voor een overzichtelijkere situatie.




Graag zien we de auto’s voortaan met de ‘neus’ de andere kant op staan. 




In de ochtend zijn we namelijk allemaal druk bezig om naar school te komen. Gelukkig is het nog 
nooit erg mis gegaan, maar af en toe gaat het wel eens mis! In recent onderzoek blijkt dat bij onze 
school 4x zoveel ongevallen gebeuren dan bij de andere 3 scholen in de wijk. Gelukkig niet 
dodelijk, maar wel ook met letsel. Zie onderstaande afbeeldingen. Dit willen we voortaan 
voorkomen. We willen dat de kinderen veilig zijn in én rondom de school.


De volgende afspraak die we met iedereen willen maken is:


WE HOUDEN ONS AAN DE VERKEERSREGELS. 

Waarom doen we dit?

- Ook dit is een eenvoudige en kosteloze aanpassing die direct gestart kan worden;

- Het zorgt voor een overzichtelijkere situatie;

- Kinderen pikken zonder dat we het merken ons gedrag op. Ons goede gedrag, maar ook ons 

verkeerde gedrag. Door het goede gedrag te tonen voorkomen we problemen later;

- We zijn te gast in deze wijk. De meesten van ons wonen niet in de wijk Vredeveld. Door 

verkeerd te parkeren en ons niet aan de verkeersregels te houden, veroorzaken we overlast bij 
de bewoners rondom de school. Dit past niet bij de visie van de school waarin we elkaar willen 
zien en elkaar willen helpen;


Om welk onjuist verkeersgedrag gaat het?


Parkeren aan de kant met het parkeerverbod 

Aan beide kanten van de straat staat dit bord: verboden 
te parkeren. In verband met de breedte van de straat en 
de drukte in de ochtend is parkeren hier niet handig 
omdat het de doorstroom vermindert. Parkeer hier dus 
niet. Je mag hier wel je kind uit laten stappen. De veilige 
uitstapkant is de stoepkant.   
Volgens de methode “Kiss and Ride” kun je hier in de 
auto je kind een zoen geven, waarna deze aan de 
stoepkant uitstapt en via de stoep de school in kan 
lopen. Ouders kunnen dan doorrijden of de auto 
parkeren op een rustiger plek.




Hieronder enkele recente voorbeelden van fout parkeren. Auto A riskeert een boete van €90 door 
hier te parkeren. Auto B en C parkeren op eigen terrein van de school, maar blokkeren op deze 
manier de in/uitrit. Bij het wegrijden hinderen zij de mensen die te voet of op de fiets naar school 
komen.  Daarnaast is de afspraak dat alleen leerkrachten parkeren op de parkeerplaats naast de 
school, omdat er ’s ochtends veel fietsers rijden om hun fiets in de fietsenstalling te kunnen 
plaatsen. 


Auto D staat te dicht bij de kruising. Auto D blokkeert hiermee het overzicht voor de auto’s die uit 
richting X komen. Zij kunnen niet goed anticiperen op de fietsers op het fietspad. Hetzelfde geldt 
andersom voor de fietsers die op het fietspad rijden. Auto D blokkeert daarnaast ook de weg voor 
de mensen die in de woonwagens aan die straat wonen. 
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Auto E hieronder staat keurig met de neus de goede kant op!! Bedankt! De plek op de weg kan 
beter: door de auto hier neer te zetten blokkeer je het zicht op verkeer van rechts. Het is 
daarnaast niet goed mogelijk om langs de auto heen te kijken, omdat de bosjes het zicht ook al 
blokkeren.


Op de onderstaande foto ziet u een kruispunt. Voor de goede orde: een t-splitsing is gewoon een 
kruispunt. Hier gelden de regels dus ook. De zijden van de weg zijn oranje gemarkeerd. Het 
kruisingsvlak is rood weergegeven - het grote rode kruisingsvlak moet men vrijhouden. We mogen 
hier niet stilstaan én niet parkeren. Auto E op de foto boven staat nog in dit kruisingsvlak.


Daarnaast kennen we de zogenaamde “vijf-meter-vanaf-een-kruispunt"-regel. Daarover blijkt heel 
wat verwarring te bestaan. De vijf meter die we hanteren vanaf een kruispunt is vijf meter vanaf 
het 'kruisingsvlak'. De vakken die in onderstaande foto zijn toegevoegd, geven aan waar u buiten 
het kruisingsvlak mag stilstaan zonder te hinderen.


Auto E mag op de plek waar hij staat wél kinderen uit laten stappen. Let er wel op, dat u ook hier 
niemand mag hinderen, want dat mag namelijk nergens.


E


