KP Laan 22
7943 CV Meppel
Tel: 0522-254126
E-mail: oosterboerschool@stichtingpromes.nl
Website: www.oosterboerschool.nl
__________________________________________________________________________________

Spelregels: kiss & ride
Wat zijn 'kiss en ride'-zones?
'Kiss en ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's dichtbij de ingang
af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations en scholen) en meteen weer verder te rijden.

Hoe zit dat bij de Oosterboerschool?
Aan de schoolzijde van de Brandemaat zijn een aantal
parkeerhavens gesitueerd. Om ouders, ivm de
beperkte parkeerruimte, toch in de gelegenheid te
stellen de kinderen snel af te zetten bij de scholen,
kwam vanuit de Anne Frankschool en de
Oosterboerschool het gezamenlijke idee om de
dichtstbijzijnde parkeerhaven in te zetten als een 'kiss
en ride'-zone. Toen vervolgens bleek dat de gemeente
er geen officiële 'kiss en ride'-zone van kon maken,
hebben de twee scholen zelf een bord geplaatst.
Immers, als iedereen rekening houdt met deze
spelregel, dan is het ook voor iedereen mogelijk de
kinderen vlak voor de school veilig uit de auto te laten
stappen!

Hoe werkt het?
•
•
•

De ouders die de 'kiss en ride'-strook gebruiken, moeten ook echt direct weer doorrijden.
Voor ouders die even mee naar binnen willen, is op enkele meters afstand parkeerruimte
beschikbaar bij het winkelcentrum (Albert Heijn), of bij de hoofdingang aan de K.P.-laan.
Probeer ook bij het ophalen zo kort mogelijk gebruik van de zone te maken om opstoppingen
te voorkomen.
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Spelregels: veilig parkeren
Parkeren Oosterboerschool
In de omgeving van de Oosterboerschool zijn diverse
parkeervoorzieningen aanwezig. Het gebruik van deze voorzieningen
bepaalt voor een groot deel de verkeersveiligheid rondom de school.
Om het voor de toestromende of vertrekkende kinderen zo veilig
mogelijk te maken, hebben wij de volgende spelregels geïntroduceerd:

Ingang Brandemaat
De Brandemaat is een uitvalsweg waar veel verkeer gebruik van maakt. Aan de schoolzijde zijn hier
een 'kiss en ride'-strook en een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. De combinatie van
doorgaand verkeer en stoppende/vertrekkende auto's maakt de verkeerssituatie snel
onoverzichtelijk. Daarom adviseren wij ouders die met de kinderen meelopen naar school zoveel
mogelijk gebruik te maken van het nabij gelegen perkeerterrein bij het winkelcentrum (Albert Heijn).
Ouders die de kinderen alleen willen laten uitstappen, kunnen gebruik maken van de 'kiss en ride'strook.

Ingang K.P.-laan
Bij de (hoofd)ingang aan de K.P.-laan zijn parkeerplaatsen aanwezig. Ouders hebben hier geen last
van doorgaand verkeer. Echter, de parkeerplaatsen bieden beperkt zicht en ruimte tijdens het in- en
uitparkeren wanneer er allemaal ouders en kinderen rondlopen. Goed opletten dus! Het staat
iedereen vrij deze parkeerplaatsen te gebruiken, maar het spreekt wel voor zich dat het niet is
toegestaan op de stoep te parkeren. Ook niet heel even!

