Parkeren Brede School Berltsum
Geachte ouders,
Volgend schooljaar zit uw kind in een mooi nieuw schoolgebouw aan het Sybren Lautenbachplein, oftewel
het multifunctionele plein. De huidige inrichting van dit plein blijft voorlopig ongewijzigd. De afsluithekken
blijven staan en er worden geen fysieke maatregelen genomen voor wat betreft de inrichting. Het plein blijft
dus afgesloten voor doorgaand verkeer.
Vanwege deze situatie wordt van de ouders (die hun kinderen met de auto brengen of halen) nadrukkelijk
verwacht mee te werken aan het onderstaande verkeer- en parkeerplan. Dit plan wordt na een half jaar geevalueerd (Brede School, bewoners omgeving en gemeente).
Het verkeer- en parkeerplan wordt hieronder puntsgewijs behandeld en verduidelijkt met een kaartje.
1. Het plein is vanaf de Heslingastrjitte als ook de Kwekerijleane / Fugelsang bereikbaar,
2. met de auto wordt ‘met de klok mee’ rondgereden (twee minirotondes),
3. Parkeren alleen op het multifunctionele plein, dus niet aan de wegkant van Fugelsang, Kwekerijleane
of de Heslingastrjitte.
4. De auto parkeren (en kinderen begeleiden naar en vanuit de school) alleen aan ze zuidkant van het
plein, aan de kant van de Kwekerijleane zijn overigens de meeste parkeerplaatsen,
5. Even stilstaan (Tút en Derút) alleen aan de noordkant van het plein tegen de stoeprand.
6. Kinderen / ouders die op de fiets of lopend komen kunnen via het plein bij school komen maar ook
via het schoolpark aan de Mulseleane is de school (fietsenhok) bereikbaar
7. personeel Brede School parkeert op parkeerterrein langs toegangsweg sportvelden
8. Bovenstaande regels worden ondersteund door bebording.

De beide schoolbesturen, de omwonenden en de gemeente verzoeken u met klem bovenstaande in acht te
nemen en hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. Wij verwachten bij gepast gebruik van het plein een
verkeersveilige schoolomgeving te realiseren. Een veilig en bruikbaar multifunctioneel plein en schoolomgeving ten behoeve van uw eigen kinderen en die van uw collega-ouders. Wij rekenen op uw medewerking.
Namens schoolbesturen, leerkrachten, ouders, schooljeugd en omwonenden,
Gemeente Menameradiel

