
 

Hoe vermijden we een verkeerschaos 
aan het kerkplein? 

 
 

Ik kom te voet 
• Kom je met te voet, top! Helemaal geen parkeerstress "#$%. Indien je moet oversteken, 

maak je best gebruik van het zebrapad aan de Withuisstraat of ter hoogte van de 
Vredestraat (waar een gemachtigd opzichter ervoor zorgt dat je veilig kan oversteken.) 
 

• Wees zichtbaar: fluohesje aan. 
 

Ik kom met de fiets 

• Kom je met de fiets, top! Ook geen parkeerstress. Gewoon er even op letten dat je als 
ouder je fiets netjes achterlaat (eventueel zelfs rijtjes maken zoals de kinderen "#$%) zodat 
er voldoende plaats is voor alle andere fietsende mama’s en papa’s! 
 

• Indien je moet oversteken met de fiets maak je best gebruik van het zebrapad aan de 
Withuisstraat. Oversteken aan de Vredestraat kan ook, dan heb je alleen nog een klein 
stukje te voet af te leggen. 
 

• Wees hoffelijk en respecteer de verkeersregels: niet slalommen tussen auto’s, niet tegen 
de rijrichting in fietsen, arm uitsteken om richting aan te geven,… 
 

• Wees zichtbaar: fietslichten voor- en achteraan en fluohesje aan. 
 

Ik kom met de auto 
• Vertrek op tijd naar school zodat je niet overhaast op zoek moet naar een 

parkeerplaats. Het poortje aan de kerk is open vanaf 8u.  
 

• Na schooltijd is er gratis opvang tot 16u. Kom je kind eventueel wat later ophalen om de 
grote drukte om 15u20 te vermijden.  

 
• Je kan je parkeren in een zijstraat en je kind opwachten welke met schoolrij komt.  

(Ben je niet op tijd, dan gaat je kind terug mee naar de avondopvang) 
 

• Maak gebruik van de parkeerplaatsen in de straten rond de school. Op die manier kan 
je reglementair parkeren en heb je tijd, indien nodig, om met je kind tot op de 
speelplaats mee te gaan of op te halen! Vergeet je parkeerschijf niet! 
 

• Sta je aan de overkant, steek dan met je kind de straat over aan het zebrapad ter 
hoogte van de Withuisstraat. 

(Zie ook andere zijde) 



• Maak gebruik van de twee ‘kiss & ride’ stroken ter hoogte van de kerk als je kind al zelf 
naar de speelplaats kan stappen. Stoppen, een dikke zoen en knuffel en je kind vertrekt 
langs het wegje naast de kerk naar school. 
 

• ‘Kiss & ride’ zones mogen niet gebruikt worden om te parkeren! 
 

• Voor de inrit van het kerkplein mag je niet parkeren, ook niet voor enkel ‘kiss & ride’. 
Houd de inrit vrij voor de af- en aanrijdende fietsers en voetgangers. 
 

• Wees hoffelijk: maak geen gevaarlijke manoeuvres zoals keren, dubbel parkeren, tegen 
de rijrichting parkeren, je deur openen zonder te kijken, … 
 

• Moet je de andere rijrichting uit? Maak dan gebruik van de omliggende straten i.p.v. de 
wagen te keren in volle ochtendspits:  

o Rode Route: via Withuisstraat à Geerdegemvaart à Tervuursesteenweg à 
Stenenmolenstraat 

o Gele Route: via Withuisstraat à Kruisveldstraat à Vredestraat à 
Tervuursesteenweg 
 

• Politie Mechelen zal strikt toezien op het naleven van de verkeersregels. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Bedankt om zo samen voor een rustige en 
veilige schoolomgeving te zorgen! 

 
 

(Zie ook andere zijde) 
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