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Verkeersplan Acaciahage
Om leerlingen van de Acaciahage zo veilig mogelijk naar school te laten komen en gaan en om een chaotische verkeerssituatie rondom de
school te voorkomen, is een verkeerplan opgesteld. Vanuit de verkeersveiligheid, maar ook vanuit de vitaliteit en duurzaamheid heeft het sterk
de voorkeur dat leerlingen fietsend of lopend naar school komen. Pas
wanneer dit niet mogelijk is, kan uw kind per auto gebracht en/of gehaald worden.
Route fietsers
De Acaciahage is vanuit drie richtingen te bereiken via vrijliggende fietspaden. Verzocht wordt zo veel mogelijk gebruik te maken van deze routes. Fietsers vanuit het noorden kunnen gebruik maken van het fietspad
door de wijk. Het fietspad loopt vanaf de Amerikalaan via de Cederhage
naar de Acaciahage. Vanuit het westen kunnen fietsers gebruik maken
van het vrijliggende fietspad dat vanaf de Navolaan naar de Acaciahage
loopt. Vanuit het zuiden kunnen fietsers gebruik maken van het fietspad in het verlengde van de Peppelhage. Voor het ophalen van leerlingen per fiets is er aan de voorzijde van de school op twee locaties een
wachtruimte voor ouders/verzorgers. Door hier te wachten ontstaat een
overzichtelijke situatie.
Route voetgangers
Ouders/verzorgers, die leerlingen te voet naar school brengen en halen
of leerlingen die zelfstandig naar school komen, kunnen gebruik maken
van verschillende voetpaden rondom de Acaciahage. De belangrijkste
routes lopen samen met de fietsroutes.
Route auto’s
Voor ouders/verzorgers, die hun kinderen met de auto
naar school brengen en/of ophalen, is een rijroute met
éénrichtingsverkeer aangewezen. De rijroute loopt
vanaf de Amerikalaan via de Eikenhagen naar de Navolaan (via Cypressenhage) of de Amerikalaan (via Abelenhage).

Auto’s vanaf de Navolaan kunnen via de Cypressenhage en de Abelenhage naar de Amerikalaan rijden.
Kiss & Ride en parkeren auto’s
Voor auto’s die alleen leerlingen afzetten en/of ophalen, zijn er op twee locaties Kiss & Ride voorzieningen
aanwezig, namelijk langs de Eikenhage en langs de Abelenhage. Met het gewenste éénrichtingsverkeer voor
auto’s van ouders/verzorgers kunnen kinderen aan de
trottoirkant in/-uitstappen en veilig van en naar school
lopen zonder de drukke weg over te moeten steken.
Voor ouders/verzorgers, die mee willen lopen naar de basisschool en/of
de kinderopvang, zijn er in de wijk op meerdere locaties parkeerplaatsen
aanwezig waar langer geparkeerd kan worden. De Kiss & Ride voorzieningen zijn hier dus niet voor bestemd!
Ouders die hun kind met de auto brengen en mee willen lopen
Het verkeersplan is in de eerste plaats bedoeld om de kinderen veilig op
fiets of lopend naar school te kunnen laten gaan. Het verkeersplan is ook
bedoeld om de veiligheid te bevorderen, de overlast naar bewoners in
de wijk te voorkomen en dat ouders, die de kinderen met de auto brengen de adviezen opvolgen. Als het gaat om het parkeren in de wijk willen
wij dat ouders zich houden aan de regels ten aanzien van het parkeren.
Netjes in de vakken parkeren en niet het verkeer van wijkbewoners hinderen.

