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Beste ouders,
In samenspraak met de directie van de academie willen graag uw aandacht vragen om dit
schooljaar meer oog te hebben voor de verkeersdiscipline aan de academie voor kunst, muziek en
woord.
Mogen we aandringen om vooral bij het afhalen van de kinderen, de voertuigen reglementair te
parkeren. De parking “Europahal” is amper 50 meter van de academie gelegen.
We herinneren hierbij de ouders ook graag aan enkele belangrijke verkeersweetjes:
•

•
•
•
•
•
•
•

Sta enkel langs de gele onderbroken streep stil om iemand in of uit te laten stappen/iets in of
uit te laden. Wachten op iemand is parkeren en dat mag niet.
“Stilstaan” = de tijd dat iemand in- of uitstapt/ iets in- of uitlaadt.
“Parkeren” = alle andere situaties dan stilstaan, dus ook wachten in het voertuig.
Stilstaan of parkeren op het trottoir of op een oversteekplaats mag nooit.
5 meter voor een oversteekplaats mag je niet parkeren.
Parkeer altijd rechts in de rijrichting. Zo heb je bij het vertrek beter zicht op aankomend
verkeer.
Op een parking rijdt u altijd stapvoets zodat u, indien nodig, nog tijdig kan reageren.
Men moet 5 meter van een kruispunt geparkeerd staan zodat het zicht niet belemmerd wordt.
Let op voor fietsers en voetgangers bij het openen van portieren.
Draag altijd de veiligheidsgordel. Kinderen kleiner dan 1m35 moeten op een aangepast
kinderzitje zitten (babystoel-kinderstoel-verhogingskussen)

Als iedereen deze regels wat indachtig blijft, zorgen we samen voor een veiliger verkeer.
Binnenkort voorzien onze diensten op regelmatige basis controles.
Met vriendelijke groeten,
Dienst Verkeer
PZ.Regiotielt.verkeer @police.belgium.eu
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