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Bouw semipermanente klaslokalen: Uw kind wil ook veilig naar school! 

In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. 

Nadat eerder al noodlokalen waren geplaatst en een 

nieuw gebouw voor CBS De Rietzanger is gerealiseerd, 

bleek al snel dat semipermanente klaslokalen voor een 

langere periode noodzakelijk zijn. De gemeente 

Tynaarlo heeft besloten de extra klaslokalen te plaatsen 

op het parkeerterrein tussen de CBS en de OBS. In de 

meivakantie worden de lokalen geplaatst, de 

voorbereidende werkzaamheden starten op 15 april 

2016. 

 

Denk aan uw kinderen! 
Het valt niet te voorkomen dat tijdens de bouw overlast 

ontstaat.  

 

Gedurende de bouwperiode wordt een groot deel van 

het huidige parkeerterrein afgezet met hekken. U kunt 

in week 16 t/m 18 slechts zeer beperkt gebruik maken 

van het parkeerterrein! In die weken is er geen rondweg 

op het parkeerterrein.  

 

Wij roepen u dan ook op om gedurende de bouw van 

de semipermanente lokalen lopend of met de fiets naar 

school te komen! 

 

 

 

In de Werkgroep Verkeersveiligheid Borchkwartier (WVB) 

is naar veilige routes gekeken. U vindt de meest veilige 

routes in deze flyer.  

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Verkeersveiligheid kinderen:  
Extra aandacht van VOLWASSENEN nodig! 
 
Kinderen in het verkeer zijn geen kleine volwassenen. 
Onze kinderen zijn in ontwikkeling, zowel lichamelijk (ze 
groeien) als geestelijk (ze leren). Gegeven die 
ontwikkeling, hebben ouders extra verantwoordelijkheid 
als het gaat om het zo veilig mogelijk op school laten 
komen van alle kinderen.  
 
Houdt u er rekening mee dat: 

 Kinderen minder zien; 
 kinderen onverwacht kunnen oversteken; 
 kinderen geen voorrang verlenen als dat eigenlijk zou 

moeten; 
 kinderen in hun spel plotseling de weg op kunnen 

rennen; 
 fietsende kinderen onverwachts kunnen uitwijken; 
 fietsende kinderen zonder richting aan te geven 

kunnen afslaan; 
 kinderen fouten maken: ze zijn niet volmaakt. 
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Belangrijke wijzigingen en gemaakte afspraken 
Door de bouw van de semipermanente klaslokalen, 

wordt het aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein 

kleiner. Om het parkeerterrein van het Borchkwartier zo 

veel mogelijk beschikbaar te houden voor 

ouders/bezoekers wordt ten zuiden van de Borchsingel 

een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. Met de scholen en 

de kinderopvang is afgesproken dat vanaf vrijdag 15 april 

2016 alle medewerkers hun auto op dit tijdelijke 

parkeerterrein parkeren. 

 

Tijdens de bouw van de semipermanente klaslokalen, 

parkeert het bouwpersoneel op de bouwweg naar de 

CBS De Rietzanger. In overleg met de gemeente hebben 

we dit afgesproken met de aannemer. Daarnaast maakt 

de aannemer een bouwdepot aan deze bouwweg. Het is 

daarom verstandig deze bouwweg vermijden. 

 
 
 
 

 

 
Algemene verkeersafspraken: 

 Iedereen zo veel mogelijk te voet of op de fiets naar 

school; 

 Loop- en fietsroutes om het parkeerterrein heen en 

niet over het parkeerterrein; 

 Niet langs de bouwplaats van klaslokalen lopen of 

fietsen; 

 Eénrichtingsverkeer op het parkeerterrein, rijd rustig 

en houd rekening met elkaar; 

 Oudere kinderen zonder ouders de school in; 

 Meer gebruik van de K&R stroken maken ! 

 
Samen maken we het veilig! 

Ongetwijfeld zijn er andere en wellicht betere 

alternatieven om veilig op school te komen. Op de 

volgende pagina stellen wij deze routes en 

verkeersstromen voor. We gaan ervan uit dat we met 

elkaar zorgen dat de kinderen zo veilig mogelijk op 

school komen. We nodigen u ook uit om mee te denken, 

tips en suggesties zijn welkom! Vanaf juni 2016 zal de 

situatie zich weer normaliseren. 

 

In de verkeerslessen besteden we extra aandacht aan de 

ontstane veranderingen. Daarnaast gaan we ook met een 

aantal groepen een kijkje bij de bouwactiviteiten nemen. 

Op deze wijze krijgen onze kinderen meer (in)zicht op de 

veranderingen die plaatsvinden. 
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WANDELROUTES 

 

AFSPRAKEN 

 

 Wandelaars proberen 

kruisingen met autoroutes zo 

veel mogelijk te vermijden. 

 

 Omdat het parkeerterrein 

onoverzichtelijk en daarmee 

minder veilig is, spreken we af 

dat we niet over het 

parkeerterrein lopen tenzij het 

echt niet anders kan.  

 

 Niet langs het bouwterrein van 

de klaslokalen lopen. 

  

AFSPRAKEN FIETSROUTES 

 Niet over het parkeerterrein en niet 

over de bouwweg fietsen. 

 

 Fietsers proberen kruisingen met 

autoroutes zo veel mogelijk te 

vermijden. 

 

 Het fietspad voor het parkeerterrein 

langs wordt indien mogelijk vermeden. 

 

 OBS kinderen uit de Waterwijk nemen 

het Bakkerslaantje naar de andere 

oversteekplaats van de Borchsingel. 

Hier is ook minder autoverkeer op de 

Borchsingel. 

 

 Vanuit de Piccardthof via de Ter 

Borchlaan en de Borchsingel fietsen. ’s 

Ochtends tussen 8:00 en 8:30 niet op 

de 1m brede betonpaadjes fietsen. 
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Meer informatie? 

De Werkgroep Verkeersveiligheid Borchkwartier staat open voor suggesties en is uiteraard ook bereid om meer 

informatie te geven over het verkeersplan en deze verkeerskrant. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan 

contact op met de directie van één van beide scholen, zij zorgen ervoor dat u antwoord krijgt!  

 

U kunt een e-mail sturen met uw vraag of opmerking aan: 

 CBS De Rietzanger:   cbsderietzanger@conod.nl 

 OBS Ter Borch:   dir@obs-terborch.nl 

 

 


