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-·roelichtinq bij de pl.anncn door. 
burgemeester Van Sina en stads 
diensten. 
-Visie Werkqroep Lariqz aam Verkeer 
-Diskussie 
Datum: WOENSDAG 28 Ml,) 20uur 

VLAAMSE: LEEJ1G/\NGl;N' Boe khnndc.L« 
st raat 9 Leuvo n (naast HLadhuis) 

Organisatie, l-lerkgroep Langzaam Verkeer 
Leuven Veilig 
in samenwerking mel Stad. 

over een a ndo r o a a npak van hPt ver 
keer j n [euven wor:dt meer dan oo i t 
gepra,,t; realis,11 i e s kom<>n rchtei: 
moeizadm tot st.and. 
zo vn1,1g\: de w1•,:l~ar<>ep I,an<1z;iam Ver 
Jcee.r i i.èl, af : 
- voo r wnnnee r cln r i ot.s r cot €' door de 

s tacl ? 
- ·,;ooor warmoo r l<: eerslt'\ ,.,,,r'Jr.:eers 

arm, .... roonv i, 'k ,11 o:' niri n,r:-l woon 
e rvrn 'l 

- -voo r wa nnë ë r- t'Ccn1 .:i(;htent,-,eï:nvloe 
di1H.J~•,..k1Spt'ri111,01,1 roet Lus son in de 

~l lc' t 

Bcnic ui.,:c! f"'"Oró t Pr oox n-1, r ...l.: tqeke 
ken of hüT .. ·e:--rkeer~cj!"°c,zl s r Lc-p ï an 
van h, t ,;i rukt HH pl,111 rle ,n,1 o in rlr, 
stad ,~ 1 l ourvr-n nf te rr~m:non. Of 
ei j ov"rsteekt.1 [der: voo r voetgang 
ers r,. k<•nir.g :tal gehol1den worden 
:r~t ar z•,-"akstc ~,c-.cruiker (k.ind7 Cc 
jaa rrlC", gehu r.d ik;i pte) . 0 [ bi j her 
aan l un van een e:l rant de voer.~anqer 
vo Ldoe nde pL;a ts :<al k r i, jgun en niet 
eens t <' meer woc,q<>du-.,a wordt. tegen 
de h11izer .. Benieuwd z \ j!'l wc of de 
);}f.'B h , ~ r i:e 1 or ten ove r vrije bus 
î::aner un lic:11.enbeim:ioedl ng zal 
dtiorzPI • en. We ld j'ken ook tlil: of 
upe1 i"t.1 r1-• ,vrrl-:r1t, r-n de s~· aél l essë11 
ere t rr kk<'r bt:•l'fl uil de k r i c i ök np 
~cl ~cacionspJcin als a~raks de 
:-iens,• Poo r-: er het 3,.at i onsplein 
zel!' anu <ir betu·· z i jn , Els e'.·en t,,• 
nie11•.;d zijn wr of dn ve.:::sdt i llende 
wijk,tklies vóór '82 beloond zullen 
worden voor hun ijver t-rC"trt eruns co vnn 
verkr~1 rqanne rr.t., l r<~c:ele n r,vof l-·oon 
erve1 . Maar 1.r l.et bijzonder gaat on 
ze a anda cht, aJ t +aa r _:inn r d( · ='iets 
route doorhe;,;n cl<' stad. Ons stand 
punt Ln dit vo r ba nd is du i dr-Li jk . 
genn hiJ 1 v" orlloss in,:,en ! Hiermee te 
doe Lr.n Wt' da;: r<Pn veiliaP en komfor 
tabele ticc:srontc de beianqrijl:s::e 
as voo r fiets,·erl,ecr in de stad kan 
worden op voo rwn.t L"de da+ nwe r dan 
ooil voorheen ac1ndacht best(~ed 3;orc1L 
aan de• Lechn.i>:ch'!' en verkeersveilige 
details bij de ui ~1.e rkino ,, rvan , 
De werkqro<>.p is <'~'n ve rve ï.ondc groep, 
geen c:1elegenhrid laten ~ij onbenut 
om het v1~rkeersJx11eid om 1 (' buigen 

· ten rinn~:te vau r lcL:ser, vo<'tganger 
en bu~qebruil,et. Oç, reden om verve 
lend te doen 1 lgL roor de hand: 
chaos, onve i Li oho i d , toenemend ruim 
tegebHlil,1 m.i.Li.euove r.ï.as t ... anders 
gezeqd, het wordt niet mer- r qoslil,t 
da L dei mens zirh dient uan Le passen 
aan hot, vc rkco r . En dit houdt meteen 
ook in dat do ·:octganger weer meer 
aandacht en p ï.aut.s in de stad zal. 
krijgen, dat hcL qobruik van fiets 
en bus in de s1.iJ d gestimu Le,n-d moet 
wo rdon , dat; do v<"i.ligheid qcg1;tran 
deerd wo rdt. en, laten we eerlijk 
zijn, da t. het uutoverkeer in de stad 
beperk! wordt. En meteen moet ook de 
openba r-c ruimt.o zo ingericht worden 
dat al Le verkGerMleelnemors ,,eer oog 
voor mf'kanr krijgen en claL woonwijken 
verkeersarm wor<len, al or niet met 
woone rvon . 
Om di L voor mekaa r te krijgen is 
meer nodig dan een zovec Lat.e publi 
kaLie van de workgi::oep Langzaam ver 
keer. N,1 vier jaar aktie en onder 
zoek is het sLilaan ~elletjes: 
realisaties nu ! 

p.3+8 



7.000~ 
· · gebruikers 

_________ Goed openbaar vervoer '% 
. . berkenbaar zijn. Een 1 

J)e )lalte m0et 1<,an de haltenaam ver- t 
kleU11.enwand :t velaeende verlichting 
mellilen • Ji;r m . , er tee te laten de 
zijn 01!1 de. ren.zJ.gtie te lezen. ~ 
aan~zigeei~~:~ staät in funxft;ie 
De z1tgel g t. Hoe lager de fre- 
van d7 frhekWoeemn e!~· zitgelegenheid voor- 9 
)cWentie, 
zien moet worden. , 
E1'k sehuilhuisje zeu uitgerust moeten 
wo,i;clen ·met : . .. """" 
. overzichtelijke uwta'klelll,ero dl!_e uur \ !i.,I 

.na uur, minuut per minuut aa:ngev.en ~ 
wanneer de autobus aan ~e desbetr,ef- 
fende halte moet verschijnen. ,.._ 
. 1ijnscbema's en een st.liëltenplan met ~ 
vennelding van alle haltes, o 
Om he:t wachten enigzins J<omfortabel 
te k=en 11oemen is ee!'l klokvaste mi- i 
nimumfrekwentie van 4 bussel') ip,e11 uur ' ' 
en per richting onontbeerlijk .. We be- , 
twijfelen echter de haalbaarhe1~, 
zelfs zinvol.heid em de freJcwentJ.e van 
alle bestaande buslijnen tot dit mini-Q 
mum op te krikken. Een marktonde:1,zoek 
moet; uitwijzen we:Lke lijnen behouden, ~' 
a:,mgepast 1;m ve-rbete:i;d ~unnen wor,den .. ~ 
Be.wémers die daardoor n1et meer '1.n '"'~ 
aa:nmèrking zouden kOll)en voor een k'lok- ~ 
vaste verbinding met het stads.centrum,~ 
zouden beroep moeten kunnen doen op "W 
een systeem van 1 of 2 minibusjes per ""' 
d~e:Lgemeente. Deze mini.busjes kunnen \ i-, 
zoals in Besançon (Frankrijk) het ;...iiif 
tr~nsport van reizigers van en naar 

Jla.ge1ijks ma~en me.er dan 27.000 
re:Lzigers te a:µv:en 1(an hetr. ~P:'~öaar 
ve•rvoer gebruil,t. Men ~n moel!lih,3ik 
beweren dat ze -v,e~nd :w-arden. . 
vaak staan ze niet_alieen letterlijk 
in d,e kou, oale ontb:1,eekt net n.un aan 
overzichteliJ'ke uurtabellen, lijn 
sdlemà•s en stratenplannen. Wanneer 
ze- hun bus misse·n meeten ze aan sam 
misw b:a J:'tlen 0l\l'tzet tendi l:é\J:lg ~eWien 
·op een volgemde. 
wie zeri daar ook we.er dat het gebruiR 
van de erigen wagen ,moet te.rug~drong 
en 'Warden Ol1I van. '.l;.ewen een stad te 
maken waar het aangenaam om 1éven is? 
ge auto kan teruggedrongen wo:1,çlen in- 
4,ien maatregelen getroffe.n wç,r.den om 
he1? langzaam -v.e.ir'kee:1, ( voetgange,J?.s ~ 
fietse,rS') en heil op_enbaar :verlr0er te 
)§eyorderen. 
0m het op_enbaar ,vervoec te béYorder 
en Jrunnen verschiJ..lende maai:.x;egelen 
genomen worden ,-- 
- vrije, busbanen 
- '.be~nvll0eding Vêll'l de kruispuntlich- 
\te'n daor he:t è.P,en~ar veeveex: 
ikdm-tior,tabê(l!e ·seo.tlilhciis jes 
:veplagring :van ~e ;tarieven 

~ bogere frelcwt!ntie (= meer bussen) 
@ sonunige stadslijnen 
degelijke informatie aan het 
pql;lliek 

Omdat een gqed openbaar ve~oer be 
t komfco.na,J::,e,L wachten, hebban 
e bu-sgebru!tke,rs" de lilaorden 
aar ges•tek.en om het waoht-kom- 

0 e Leuven te ibestuderen en te 
ëe.oerdelen. Be i;esultaten van dit 
onaeJ?zoelc we ngebundeld-in 

sier d voor ae ~'MVB 
al:e ij Van Btlu.rt- 
gen) adsbestuqr. 
dos len we de vol:- 

onkL · , 

het wachtcomfort te 
1$1:ven VD1d8et Qit}t 
Oit een grondige -analyse van 183 lbus 
ha~tes blijkt dat: 

67 stopplaatsen (36%) zijn uitge 
rust met een schuilhuisje 
niet alle schuilhuisjes weJ?den 
o..orcf!ee,1,kundoig,. ing~plant 

, !];ij sol\ui.lhuisjes z.ri j,n vaor:z.ieB van 
'l.'érlichting én 2il: van zitgl;!llêgen- 
heid . 
l:!2 halten ( 22%) 'beschikken éli'er een 
uurtabel, die niet overal le_esbaar 
of volledig is ' 

, J halten dragen een onopvallende 
benaming 

• J,ijnsql'l;ema •s en s·tratenplans zijn 
on:1:iestaande 

• 116 haltes (63%) moeten het tijden13 
de daluren stellen met minder dan 
4 bUssen per uur in een bepaalde 
richting 

s.ommd!ge s,ta dscle·il;en .m0e;ten het ste 1- 
ilen ionde.r openbaar v:etv~G!lt, e .m • 
de bejaardenwijk Heuvelhof (Kessel 
Lo·) en een groot gedeelte van de 
wi3'ken Safranenberg (Heverlee) en 
De Bruul (Leuven). 

voorstellen 
.rn het verleden we:iràen inspanningen 
geleverd om eem aanta.l: halten van 
soh'\Iilhuisj'e.s te voo:irzien, Een s:ys 
tema,tischer aanpak dri,hgt zic11 eehte'r 
op indien men het openbaar vervoer te 
Leuven ~"il bevorderen. 
In Principe zou elke halte met een 
wachthuisje uitgerust moeten zijn. 
In de deelgemeenten 'Kessel-Lo, Hever 
lee, l'/ilsele, Wijgmaal, Korbeek-1.? e.n 
Haas•n'>de kan een wa~h,thuisje per nal 
t:e ·'vo'lstaa·n op voorwaarde dat he;t 
schui'.Lhuisje zicfü :in de rièhting Leu 
ven bevindt, Langsheen drukke wegen, 
a.m. Diestse-, Tiense-, Naamse-, 
Aarschots-, Ter:vuurse-, Brusselse- 
en Mechelse.steenweg en in de binnen 
stad zou elke halte per rijrichting 
met een .schuilhuisje moeten voorzien 
worden1 ~et houdt ge~n steek te beweren dat 
bepaalde halten het. zonde r wach'thuis 
je zouden kunnen stellen. Wanneer men 
schuil.huisjes kan voorzien op plaat 
se.n waar a:Lleen schoolbussen stoppen 
(Prins Regent.laan en Leeuwerikenstr. 
tE; _Kesi:iE;l-Lo), moet het zekèr moge 
la.Jk z1Jn om alle ba.lten van het bus 
ae·t met schuil.huis jes uit te ,rusten. 
-De onkosten kunnen tot een minimi;im 
herleid worden wanneer men ber0ep 
doet op de reklame:fi=a die reeds 
g:1,atis schui:Lhuisjes geplaatst heeft 
aan ovm • de Naamse- en Tervuursep0ort. 
0p tilaatsen waar het voetpad niet 
breea genoeg is (Tlel'lsestraat by,) 
kam de sbaep gema'klkeil::i. jk verb-nee"d ' 
worden door parke,e,rrufante af te 
sdia.ffen. 
De senui rbuf s jes moeten oordeel.Run 
dig ingeplant zijn zodat de reizigers 
vo~doende zicht hebben op de aankomen 
de 1;'= en zich praktis·ch op de plaats 
qev1~den waar de bus stopt. 
~ ,wma, tucht .en reg-en zoveel m~e 
!I.J.]'k. te we:iren, moeten schuilhui!sJes 
met. g.eslqten k.enstr,uktie de voo.t'keUx 
genieten. 

wacht~ 
dehoof!dlijnen van het stadsnet veJ: 
zo:r:gen. 
Hopelijk zullen het Stadsbestuu,r en 
de NMV:B rekening houden met deze voor 
ste1len en ook daadwerkel.ijlc bijdragen 
tot hèt wachtkomfort van vele reizi~ 
gers te Leuven. - 

.--"DE ORANJE.· 

BUS GEBRUIKER" 
Wie nadere i.nlicht· 
stuclie "WachtkomEo ingen wer,ist eve r de 
stee-as te,recht bi .r!; te Leuven••, kan 
brui,kèr" , )fon .,_ J De ©ranje Busge- 
32©© Kesse1-L!ng Albertlaan 71 
OF Koetsweg 148- Ktel, 016/23 20 28 

, . essel-Lo. 
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~tgangers op de tenen ~e(t)reden ~---- 
maar wat stellen. we ~ast In leu~en 

~ «:le aanil.-eg en ·her.tnrd!oh't;li,ng <11ah 
êl t aten valt l')et steeds c;,pn-te11w op 
a de 1-tchting gebéu~t in fuactie 

VllJ;) het autovèrkeer en dat voetgan 
gers en fie'tsers telkens opnieuw 
stiefmoederlijk worden behandeld 
~ij willen het hier vooral bebbe~ 
over de problemen van de VGe,tgangers 
We kunnen het eigelt~k zo s~ellen . 
dat de voetga!'lger enkel _gédu:l(d wordt 

. ~!:> de. o:verbJl,ij:v.ende stiio~e:n aan be-i 
de ~i:)den van de straat, zoveel mo 
gel.i.jk We'gge·dri:fkt te.gen de huizen. 
In een ve~keersstraat is de GVer 
heersing van de auto en ae overblij 
vende pla~~s voor de voetganger aan 
va~rdbaqr in de mate dat de veilig 
heli.d op N0,et-.en zebra,Bad v.erzekes!.'d isJI 

0 
4. hindernissen 
-A:ta.e:tleli. óbstakeis OJ? de stoepen ver 
plichteh voetgangers een gevaarr'~uatie 

:rr:i,jw.e.g· te geb_;r"!iken. Een i,eden tot e'.l:'gernia • v-0or vee1 
:(,eu:venaa,:irà zij.n ge tal!~ijjke fietsen die liet• gebruik van voetpaden ol1mQC1eLij1t ma 
ken. Hier is• geen steen te· gooien naar de fietsers die geen alternatief hebben. 
Ander veel, voorkomende sl:o.epllindernissen zijn caféterra,ssen, wi-nkelwaren en 
vuilniszakken. 
Als we hef Leuvense poli..tieregl.ement OE! de stoepen h.isrover no1.lezen, dël!FI' mer,ken 
we dat al d.eze h-indernissen op de st:oeB m!l)g·e,n gepiaatst w0rden (s·oms 1D-i.ts een 
vergunn;i,ng~ , maa1r dat :iil'! ·elik geval e,en, 'd..oorg:ang van mi.R. Lm moet verzekerd worden. 

ovel'Steekplaatsen met verkeerslichten 
Als kwetsbare VGetga je en een hoge snel- 
hei ontwiikke :1. 7 km/ ei lig . de o'1e1:1- 
ka kruis:pu- ien , ·<1n s, word je ge- 
ko lan: :iljcte_n min 25' sec) 
:vo- ·g,an- en je toelaten het kru-is- 
puri . Da · t geen vrijblij~ende indrukken 
zi.j,n van misnoegde voet~ngers mag blijken •uit de tij 
den die met de kronomet-el.' gemeten werden op een aantal 
kruispun'-ti'en (zie tabel). Volgende konklusies dringen 
zich op "!anneer we de si'éuati'e aan de k.,ruispunten beki;i 
ken: 
l. 11), E TlrJD ~ ,ngers is• d•:iàkwijls te kor·t, 

w, , t te s· l'le1: licht! op groen Spl.':img.t 
( id'eale _ si tie) moet zich sorrs nog haasten. Op een aantal 
K ten moet j snelheid van 9 'à: J,Okn/uur halen. Dit betekent dat 
je fl.inl< moet doorst<1,ppen als men weet dal:':i..~arc.heren een snelheid 'Van Skm/ 
u= kan gehaald woroen. 
Als bejaarde of als volwassene met kiJ,eiÏ.,ne ,kinderen aan 1ij·e hand ge'E<!<!ik'. je 
op zo'n kcuis,punt noed e bd.nnen het gr.oen:e Hcht aan de o:v'li!ir:kant. 

1 

î 

1. 0ntb)jekende voetpaden 
Als gevolg hieJ!Van onstaat een zeer ge 
v.aariijke situatie voor voetgange-rs. 
vb. St. Jansberg'!teenweg in Heverlee 

1. te smalle ,vo:e.aden 
:B.,e Fli'i1nte waar.over men op het 1l'oetpad 
bè.i:ichikt is d'.Ï!~wi j.lls problematisöh. Zo 
z~en we dat bij heraanleg van een straat 
dè voetganger nç,g minder pl~ats toebe 
deeld krijg,t qan voordien (zoab op de 
Terv.uursesteenweg1) . 

V~Olllliijè'l:'den 
111qn b'es,t;aa,Jlld~ s;bÏêaiten waar hét gebru..tk van hêt "oetpad omwille van de breedte 
mis•s,chien wel '-'GOÏ' l voetg;m.g'er mogelijk is maar niet voor 2 én zeker niet 
v00I1 een kinder- of invalidewagen. Aan de wa..rersebaan ( in Be-ver lee) is de 
l;>reedte van hel: voetpad op een !;,epaalde plaat;; de breedte vaA de trottoi.11- 
b,oord (+ 15 cm). Aan de andere kant is het vqetpad nog geen meter breed en 
l!ooh koiiit er iedere dag heel wat .auto- en v,oe·t.verke·er do.or dezè' straat. 

l. 0ntoegankelij)dreid 
®ls we van voetpaden spreken mqgen we geen enkeJ,e gebruiker vèrgeten. Specia 
le eisen moeten gesteld worden aan de toegankelijkheid van een stoep. Vooral 
met het oog op invalidewagens en kinderkoetsen moet erop ~elet worden dat :Je 
slèoeprand op de hoeken van de straat schuin af!l,.opend wordt ' gemi,.akt. Zon.ie,t 
is het voor deze "voetgangers" onmogelijk het voetpad te g·ebruiken. 

2. vertrek j,e eo)1tel7 n,î;et !Ï>n d'é id1ea'.lre u•i:1:'gl;l-ng,spositie aan zou je toch 0p een 
konl{!:~~ê!bél!e wiijze ae ove1:1kant m0eten kunnen ha'l.en. Ter1slotte is het je 
voed !ll'echf om als voetganger tijà'ens de laatste sekonde groen ('hoe kan je 
immer.s weten wanneer El-ie aanbreekt?) het zebrapad op te gaan. 
Bij het nagaan van de tijd die een voetganger heeft tussen de laa.tste se 
konde groen en het aanzetten van de aato' s in de awai,se richting. b1ijR\t 
dat je soms moet spurten. Bij •iîén ov,e~.st"eek aan de ,Naê!mse,poo.r,t 10:ijg Ji'e 
zelfs helemaal geen tijd mee;r z odad; afs·illaande aut:o's, 011> je kuimen i>n!l;ijde-h. 

Heel walt k,ru,ts,punten in'het ~eu,vense· werd-en de laats·te jaren vernieuwd. Met: 
de beà6eil:l:ng, een konf~ontat:i,e tussen 'Verschill!ende Jci,u,ispuntge'bruik=s te 
vermijden weli'd'en de WlieHTTl!JDEN verlengfl zowel voor aul:0bestuurders als 
voor voetgangers. Toch kan men zich_terech~ de vraag stellen of voetgangers 
bij slechte weersomstandigheden 2 ,u,nuten of meer geduil.d zullen opbrengen 
1 ens over te steken. Vele 1truispunten (vooral op de vest) weMden bevei- 

a 1;o~ e brede viluchtstroken die :tel:i:i;,apad·en ,onde,r:br,e,ken. Maa,i, ook a,e ov,er 
s,t;ek:!_;jden veer v,oetg_angeiia houé!eh .reke,ning m.et: de,ze o'tnstand,'.d:ghe,iq1 dit 
betekent dat heel wa1l straten in ~ •kee):I moeten overge·stoken worden. 11..:iaua 
.ts een tijd van smi,n. 0111 de overka,nt te bereiken niet uitd'e liucht gegrepen. 

3. 

J.IBN VOOR JE LEVEN 

(1) Ul 1)) (\) 

c.it.•J-i.J.n.e;nl, .. 0• c:,oyl• 
101• ('1.~·~1ti:)' , .. o.,, \11/,h) ,.,. -. Co~•tl1oi:Ahan ( Il) 1111) 

•111$~ .Yó":t,l'Uft ,(11' •J 10'1 (S b/1\') ji"' (ID lai/ti) I ')"' 

c.l•1t'i}t)&t1lH,n • Ofc'll 
1 l" <t.'J -.../h l ,o• .. · 011ik po .. ) 11'' (t.,l ,!!a l'hl 

-&.'! .. '-f?'°tt. 10" {i,,t.1::1,(h ) W' ( 1 • ) \;a/)1) 2--2s.· • lt..-c. UHffW. (1).) 
- .. t.ft=JSY'l•·t- (?i a) '-~er.,~ u• V,1 ...,.,,_l t•.1.1• 
a...loav-..c, - Wra (10 a) 46"' {0;1 \.a,/\} ,r- ().~Il) 1 •()'" 

km : )(a"aaHWlt <•• ., .5, .. '(l .Al i,· (1,1~.J~ I' 14" 
- ... -..e: H:N-IC (1 •) 42" (O,i ii!lhil , .. (l,, Wb r•20" 
- i.-lf"WT~•U (?) •l ,_ ... (9;JJ~/'b,) oî ) 112" 
U'llc. •t..wvu " ltu• (n •) , .. U,1 ülll) o• > 'f'?" 
bent - Tuát ltevcrlu (1 ,.) 10"' to., b/1,) 12" 1,4 11111/,h) \')!IT! 

t.at\;,qoit. 
JJ'',(0,1 U/b1 ... ,. "'"; ..,. - ç;,d91,1.o.aS,ubun (10 •> 

00 S.:.lfrffu~cu (l& a) l.J'" (6,S ~11/b) 1" ('Il ~/h) n· 
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~ietapad in goede staat (soms moet ae aansluiting 
op kruispunten of op andere paden nag verbeterd 
~orden ot zijn er ande,re kleine ve~beteringen nodig, 

1 to vo.xl)eteren pad, hoe langer de streepjes 'hoe 
minder ddngend. 

, ddngond te verbet:eren i>a<I 
1 dr!ngond aan te i1'egç,en ll'±ot11pad 
, in ooh labe~o faza oc ter goiogenhetd van ondoro 

w~rkon n~n te ~eggen pud 

1 vorkoorsai,rme straten die- eon schake!l. z:i~n van een 
tiotsrout.e, waa~ er niets spociaa1s moet voorziah 
wordon maar dus ook niets onde.rnomen mag worden dat 
heb Eiotsen onveilig of moeilijk maakt ! De richting 
van do pijltjes bebben geen belang. 

, do paden met "ha.ar•• op zouden moeten klaall' ga"ooat 
zijn einde 197.9 ! 

De vers-taildige lezer z1>il wel de dikl<e zwai,te grerisJ.ijn van onze s~a<1 
dé Dijil.e ot de vaart, niot-. voor een "fietspad in goe<le staat•' heuden'. 
Hij maäkt van de streeplijn van de spoe1cwegen ook geen "•an te leggen P•d". 

----- - 
a1111c. Si!i!dllli! 
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e fietsroute door de stadi .....___s _ 

ûetss:tallnt1en _ 
Onze werkgroep heeft e.r steeds 
op aanged:x,0ngen g0ede fietsstal 
lingen te vo0rzien. ~a lang aan 
dringen weraen oniangs de l0sse 
betonblokken van ae stalling 
"Martelarenlaan" eindelijk eens 
vastgezet. De uitbreiding van de 
stallingen aan de post 0p pet 
stationsplein, is een tastbaar 
resultaat van ae "Wé.e'k iian het 
Langzaam Verk,ee1r". 
Met genoeg,.en hebben w,i j ver;nomen 
ga,t de stad meer e;lan- een ha-lf 
milj0en veorz,iet V,00•li 'het in 
i:ichteJ:l van fietssta:l!il,ingen" 
SokE!Jllo kon va·n· de i,~aè 11liek0men 
dat er êën a4t0parkè"e!ilp1).aats 
'Y'OOli hun deu,r ( l'lieS!:t-sèsfl,raat 303;) 
inger:i:cht wer'd als fietsenstal 
lil.ng. Bit is een .ei!P.Io,ssimg die 
op meerdere pilaatsen !Ï!n I.euven 

1kan 1o1orden toegepast. 
Mogen wij een vo0rst.el doen om 
deze stallingen nog beter !Ï!n te 
richten ? 

1. Liefst rekken plaatsen zoals 
zo~ls er aan de ,PO'>t we;rden 
biJgezet, het voorwie'l staat 
eir steviger in dan in die hoge 
geplooide buis. 

2. De stootband (A) die meet be 
letten dat parkerende auto's 
de re~en aanrijden, wordt 
bes,t een meter voor de rekken 
geplaa,tst. (zie s ehet.s') 

3. Ook langs de kant van de rij 
weg zal het soms nedd:g zijl'I 
een sto0t~nd _aa.n °te b.rengen. 

4 • Semmige $4:r· 
);ree 1 and.e ,1; u 
wanneer mën J.ing- 
,en geb,rud.!le m n 
boomp je !llf s ant.en 
Dit zou cole he heb- · 
ben dat de sea, , g -ui-eHjk 
opgemerkt wordt doer fietsers 
en automobilisten. 

ja maar dan zo 

Van de fietser 'll'erwachten wij 
nu ook da-t z~j deze stal1-in en 
zu~len gebru~ken en de stee~n 
v,r!ijhouden veer de voetgangers! 



1 aeer dan zomaar een fietspad 
srout1;1 ~oor de stad is voor de 

i:keer meer dan 
Het :iis een ul-. 

en of het 
er daad- 

tl e1: fi..:. 
0\".,8"1:: 

· :t. IÎ.'1)1J)l!;!.fs op 
•ng111i jk.e 
e:ll'bi$dt Re- 

e, ilse~e met de 
en · oot:.das worden 
het in ir,euven. 
d • .llen dat een 
l dlfri . fietspad niet 
staat. · · ·ge straten zàl het 
overlèe escllikt moeten ge- 
kt word e fietser en de 
isingên met.ekstra zorg 

oeten uitg · · orden. Wij zijn 
ervan overtuiga aat het sukses van 
deze route za~ àfhangen van de de 
tailafwerJd · . - . . · dring;t de Werk- 
groep er e fietsroute in 
al zijn a·r het model van 
T ,abele, veilige 
e , -·e route zal 
z ' 'Ji?lOSSÜig heeft 
n 

mrodrl fflh.urg 
Enige tijd bben wij de 
tiet bezocht. Deze 
route · doorheen de 
stad, ntrum met de 
pûitë . • zelfs doorge- 
tro · grenzende gemeen- 
te. ·sin alle op- 
zie noemen. Dankzij 
sta e details tot in 
de volrnlgeving, her- 
inr · ., lichtenbein- 
vl · 'k~:u±spunten ... ) 
lfet 1ing er een 
na eute" van te 
ma ie model zou 
st en. 
l!n ve, , · Ï iets- 
ro er \lansina 
,d 
M. ons w,et,en 
n 111geil.i jke 
•e• Z'Qu het 
,a Li;,uvemse 
f. een 
" • or Vlaan- 
ae eun, al$ 
-n s~Mn~ 
dorpe 
Heeft , racht aan de 
studiê ·Jltwèrpen ma'ken, 
gewez· s modea? 

In 'ril.burg · n toename van het 
fietsverkee 6% vastgestel.ld op 
het -tracee. veil:±.gheid is ver- 
hoogd en de ·len met fietsers 
verlaagd. J jfers zullen bin- 
nenkort v,ri ·. . , De 1.euve.nse fiets- 
route l!oo. · · · ad ook langs be- 
la,ng. · · n bed.i;ij;v~. 
Hoo ;,p een verhoogqe 
veï 'oena,me van het 
fxe 
ilin n in:s,praak ,ge- 
•Wec ze'l.,f, we .t ever 
d •aa,t U hie,i:'t;egen- 
o 
'D : ·e.1p,1µ1ten: Naamse Poort, 
S Pensstr,aat, O.ud,.e Markt, 

burgemeester V ansina 
Antwoord Vans.:ina: Graag willen wi J 
1?~ j Minister eha~ft aandringen om 
een van de fietsroutes dwars door de 
stad, geheel 0f ··e'éleeltel:l.jk, als 
een dèmó sroute in te 
richten zuid EOUte, 
.tapende' seste.enwei ( l ) 
VuurKr: r Schapén- 
straat aat langs 
SJ;>Qrt:im peia2;aef, 
zij)1 vq bij' de ont.- 
W8':ll:pe'rs rllI'acht werd 
gegeve:n het lasten- 
boèk op t:e :venwel n!i:.et 
voorzien dat ze 1'\et ll:ara·kter van een 
dem0nstràtievel fietis,rout:e zou aanne 
men, Alleen àet funktionele, het haal 
bare en ,het·.ma-:id.m<1._al !leilige voor de 
fietser werd als opdracht gegeven. 
Het ffietspaa ;vanuit Wij,gmaal langs de 
Aarschotsest is reeds uitgevoerd. 
Parrallel ni werd het fietspad 
vanuit Wilse rsçhötsesteenweg en 
l.angs de Dijledr,e'ef naar de Kessel 
straat (5) op'.gedràgen aan het studie 
bureau I.T.H. dat in de Dijledreef 
dè rioolkollelttor ontwerpt. De brug 
over de Dijie tussen Dijledreef en 
Kesselstra-at (met fietspad) werd uit- 
gegeven aa lilMBi=:EK . 
v oo» het uss.en de Twee Wa- 
ters to straat we,rd op- 
d ra oh , R'.IMAt:,QOE ( 6,). 
Dé t e Aar- 
scho, r.ing do9,t 
h?t er~en(7). 
Het iseni:taan 
:word .ii1q(t'e'r ie 
ya;n 
Vodr st11aat - Re- 
dirig , dracht gegeven 
aan ir. VAND_•.- - . 
De tunnel Rl!dingenstraat - Ri,ng (met 
fietsP.ad) ;,wordt uitgevoerd dool:' het 
Mi~is~erie van Openbare Werken (9). 
Vanaf de Ring is het fietspad in het 
park van het sportinstituut aangelegd 

en ook in de Kapeldreef te Heverlee 
is het rê~ds gerealiseerd door het 
Studie · AERTS. 
Het 0n de ve~binding tussen 
Ka,J;>él.d t fietsP.ad do0r het 
sceorti . , . , ·s door de stadsdiensten 
o Jianneo e.n lastenboeken 

eurdl, 
khoé,ppunten nog moeten 
: zou men daar speoia:Le 

. • or kum'IEfn v,ra!#en 
tei; van· Ver'k:ee\l1•S- 

wezen. 
\\la 1:;.en de .f ::l.e,tsers 
ov zeg hebben Vet'lllits 
zi, ik wE!,.ten welke .route 
lie ordt, 
Pe oors<bander van een 
anë ere ·aa ar oplossing die naast 
het .funkt±onele ee,n maksimale veilig 
heid geeft aan de fietsers. De. vorm 
geving liJïct mij minder prioritair, 
vaak overdreven duur en een Lnsp.r aax 
hierover zou de 11.eeds al te lange ad, 
ministratieve weg nog, kunnen verlengen. 
Het is eG:hte,r no-0dzakelijk dat de knel 
purrt e n in de fietsroute best in àe 
werk.groep "i'ietsP,adenakt.ie" ,10.rden be 
sproken. Niet zozeer omwille van de 
vormgevil'lg doch 0mwiîle van de meest 
veilige oplossing in fun'k:tie van het 
nog haalba,re i:n een q.ud,e stad, 

In zijn antwooc11g gaat de burgemees,ter 
voorbij aan enkele - naar onze mening 
essentiëJ;e ,;,:oorwa,a:.rden die aan de Leu 
vense ,fietsr.oute die:nen ge.steld te 
worden: 
1. Spreken =e.r een f:Ï:etsroute houdt 
in dat het model van Tilburg bestu 
deerd. II\,Oet word~n en dat dient ook 
als opdraçht meegegeven te worden aan 
de ontwerpers•, Dit is ons inziens niet 
of onvold'oend:e gebeurt. 
2. De vormgeving en de technische de 
tails zijn in tegenstelling tot wat 
de burgemeester zegt, essentieel voor 
de veiligheid en aantrel<kelijlcheid 
van de route. Inspraak hierin is be 
slist geen luxe en vco rkcme fouten 
en kritiek aèhberaf. 
3. Het éi!e!JlQnstratieve karakter van 
de :r,,eu"ense. r,oute vooz a,ndell'e steden 
en .dor.pen· ligt om allerhande redenen 
voer de hand. ,Met staatsste~m krij$,(t 
I.eu¼en d~ ~ans, .de route op\:iÎ.m<1al. ui:t: 
te we,rl<en .en er een uná:'ek eli:speriment 
vo'Or v1a:.an'_eje1,e:n me,e door be voe.z:,en. 
Wij hebben dé in<:Irukdat de burgemees 
ter .dêzê ,kanse::n. tot nu toe onvoädoen 
de .beriut; , 
4. Het opsp~itsen v~n het ontwerp van 
de route ave~ verschillende studiebu 
reau•s l<:èJi\.t ae eenvormigheid beslist 
niet ten goede .. Sen globale aanpak 
is aangewezen. 

___ fietsroutes ze zij;n. er al ........... _ 
ir is a,11 · • ·ie heuse fiets- 
route do0 tl toe te juichen! 
Maar het · moet op, z.idn 
juiste worden. EJeze 
't'iè'tsii;"ou sle,el'l't!S één,,, 
ziLj net jke, se'l:\ake.:I; :L,n 
het hel!e . 'al'l v:0011 ll!euwea 
zijn, En e , ute maaRt ,ge 
l.eni:e n(;l,g nii .• 
Fietsen wot:'c;lt inune!lts wee,.i; aanttiekke 
ijk .indien i!le !fietser, waa,r hij 0f 
j z.ioh oe;1k. in Leuven verp~atst, qe 
t:;ste,, ve.:Ui.gste en ,prett11,g~te weg 
'kiezen. zo eijn e.11 oest f~e~s- 
es in onze stad denkbaar die met 
kos~en en/et: maatregelen het 

ort aänzienlijk verhogen, 
ontbl18kel'l er nog· teveel scha 
'n fietsçracee om dat kom 
aroorgen. 

Aan die schakels is s0ms gemakk~lijk 
te . : 

1 

t eemd,ohtingsverkee11 op 
.~s R,aar ihet voorbeeld 
o·iJ:f-Jr j'ze,i,_enwe!óJs,tra·at te 

, beslist enkelre 
'8 \\/e1ëbarden, 
ds -wa:ehben op 

. le) 
SOll\S wonderen. 
aat-Marbe:laren 

als , " •. 
Laaghangende takken zoals op de 
School>bergenstra~t te Kessel-<Ilo 
jaagt e~ke volwassen fietser van 
het. fiet~ad. 
Een liolderdè1x>1ae1' fietspad zoals 
in de fuukke K. Mercierlaan te He 
verlee is "llauwe'J.ijks berijdbaar, 

Toen zou $iet verkeerd za.jn te gaa.n 
zèE;)l:en naa,r e.i.gen fietstracees los 
van ae st:f:aat. E>at kan a,lleen maar 

er baan, ruimen 
-omt <i\13 leef~ 

waa-11 h-e,t ons 
en gi;,.ede, 
lilli.t dat de 
v,e il~e'.f'ba a11- 

l:)e lang,l1i jJt q,e(,ll 
'Van de :11 i<n beslag; 
neemt z ·staan. Een ver- 
Reersvr' me't v,rijhaaan voor 
fii.etser en stap, de uitbouw van 
verJceersarme woonwijken een andere. 
Een netwei;,k van fietsroutes moet dan 
wel réén van de hoofdbekommernissen 
zijn bij het op,stellen van een ver 
keerscil:"lrulati:epilan. En hoeft het 
nog gezegg, vij kijken benieuwd uit 
naar wat het strUltt.uurplan voor de 
fietser bekokstoofd heeft. 
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~jd en . Geduld" . 
inteniew me1t bnrgemeister Vansma van ._..n plaMllt~g 

rlafer,llOl•!d •en 
n;zn,am v• t1>ceo·r Vftf'V!l 
ndol!'I •~Qnta..~lit•it 

il a1>11dlld•liln1t~n. 
1. da·t. dèfzo "'ontatl 

n aanzien van~• voe!qe 
jaon aanil'ie• vlJiiv•n ia? 

ansina, filke 11tental~teitsveranderáng 
vraagt tijd en geduid, ~en gunste van 
J,,angzaäm verkeer moet deze mentali~ 
teitsverandexing niet alleen bij de 
recht tl'oltken fietsers en 
voe ij .het beleid op gang, 
k · ·· j de autobestuU11dèl!'s, 
lîk n zeggen dat éje men'- 
ta .i jz!igd is · • è 
z ll'S, op de 
· l;[e•a:sic;1sme . 

MO'a.!doende 
its het be 

n vcor de v 
'1kers., doch e 

de de autebest uurdeJ:s 
volledig kan negeren, zeu dit verkeer 
delijk de indruk kunnen wekken dat ae 
mental:Lta.~ts;vexrandering bij de be~eids 
mensen en bij de stadsdiensten niet 
sne . Ik meen dat de ge- 
d d_e automob:Ll!:i:sten 

gang · 
eerspa 
v.e.rsn 

V,raaq•: B~iat :tJ b.e,t ,met ons e(;lns a.at 
het ü:i::t,~èuw.en van v.e,rkeersarme wóen 
WiÎ.iJ'ken ;i,n de stad en de qee1gemeente.n. 
effekt heeft op de aantrekkelijkheid 
=n het "Renet} in de stad ? En b.oe is 
de kommunikatie tussen wijkgl'oepen en 
de stad te vergemakkeliJ°ken en te op 
timaliseren ? 

V,ansi~a: Ve1rkeersai.me woenwijken moe- 
ten liet. wonen antrekkel!ijker . 

, zo dat meh :i::n 
· vlu<ilhtend _o·f 

... het91:Jen li,.e.t 
e1d beder.ft,, 
dat het ni~t m~~e- 

uohtenq :verkeer uit 
te cweren. 'Men kan het 
en doch vaak is het 

o r langs wegen van glioot 
verkeer êf langs druk bereden ve~- 

•keersassel'l een sterske !,)ewonJl:ng is en 
he.t daa,r toch niet l)'lOge l.i jk is allle 
verkeer viieemd aan •iile wijk., te ver 
bieden, Bv: Platte T,,ostraa.t, Gemeen 
tes~:raat in Kesse~-1'0, Geldenaakse 
Baan in He.ver lee, :Ba,Lon Oecllampslaan 
in Wijgmaal, Weggevoerdenstraat in 
Wi1'sele .• 
Dit wil dus zeggen dat alle straten 
waarlangs bewoning tjestaat, niet met 
het statuut :van verX,eersarme woon 
stra ten o'ff weeneFf ~nnen, of mogen 
~ngeJ;":i,ch't word~n. w~a11 'e1/er:rwel geen 
doo:r,ga,a,nd vei.r;,kee1l' 'IJ:e,l'\Wa,çht worden 
en waar dé :wt.hjkbe s akkoor.d zd.jn, 
•kan men woenetv,en ve,rke,ersarme WOGH}- 
straten inrièhtei;i. De :wijkgroepen xurr 
nen z,i:ch hi:ervoer ·wen<;léa tot het Inf;o 
centrum of tot ir. '/AN C'RIEKINGE, hoofd 
van de dienst urwnisatie. 

vraty• vee paa.ldet. bit- 
vene J\9S9 even ia 
begrijpe."1 een eeee- 
'kendo, ni i j),Ondé 
m~atrvg~ an ovo r- 
i;uiad chte mo;cn 
komen vetldng 
-•~ ~~nM~ ve:rach gd_o woon- 
erven, :i:nd,•ion de 
.aeac:J é voot dC>.Pl' 
te voe onréoli.s- 
e~sChe !i? ba.voJ.klng 
zul~"" Op c;Sie ma- 
nier zj a Etietj'lo dla:l(U.s- 
aci.a o J:ruMen ge•,oord wor- 
den. Hoe staa {;l hlert,egenovèr? 
De aan.leg van een ...._"00.oo.r: -..·u.rgt 001< 
koÖrdinatie van stadsdionaton on bc 
voogdhede.il. Is ee- in .Lou,.-e.n van enige 
koÖrdinacie spr;a.--W. ? 

Vansina: Tn de stad zijn al de geëigen 
de o:rganen aanwezig om woonerven te 
kUnnen inrichten in wijken waar me~ het 
".'enst en waa,r het \,/ettelijk tse·laatbaar 
.1·s; l:nfofen,tr1'iifö, UrJ:>anisatJe,, Tech 
n.J.S(".)he 1;>1,ens;t, 1;11erkgroep v.,erkeer en 
KellU11iSs:i:e V.:e'.i'ke_è,r. l'lij ~enseh, a1fl08'-', 
wel de procedure ~rij lang is, spoedig 
een woonerf aan te leggen. De ee'rste 
optie ging naar de Lindenstraat te 
Kessel-Lo, docll is niet geestdriftig 
onthaald om.wil1e van foutieve infor 
matie of slechte aanpak, De Jozef II 

vraag1 Sni;o tijd oelede-o is er..!s:Pra 
ko .çe.\1'8f!St van licht.enbe!!Wloe~ 
doo~ bussen in de atad en van vr.1:)e " 
buSba.nén. l4ordt dit ve.rder door.ge.zot • 

s,t\J?äa,t ee Leu'll'en zou, !'leet eeil'Sii: :kunnen 
ge111ea:liseerd :wol'de,n. 'Ool<ë de inwoners. 
van B,r1.1itteve1d bebben' reeé;'ls wensen 
naar voren gebracht, 

,,,;:;;:.;.;:=.:;;;;:.a, Het .1,nv.oeren van y.rije bus- 
1'S• in met Leuv,Snse i)r·ai~tii,seh on 
j;k,, Het fä e:en niet flaall.bare op- 

I0ssin_g omdat een av:erqrevenl!aantal 
,parkeerp!Laatsen zou moeten opgeofferd 
worden voor het openbaár busvervoer, 
Het zou wel mogelijk zijn dat zij op 
grote verkeersassen zoals o.a. Bond 
genetenlaan en Naamsestraat -als op 
een v00rrangsbaan zou~en ~ijden cwaar 
net kruisend of linksafslaand verkeeJ;" 
~-0y 'W'qrden geregeld met verkeerslich 
ten. Deze lichten zouden bij druk 
verkeer zelfs door de cbauffeu'r !p.m 
nen beinv,loed worden hetgeen de 'bus 
sen zou v-0or~·ang geven 0,~ het: 'KJ:sui 
send ve,i;kee,l!', ,ëf. :w, zi. he:t :V:!?.J(keer ,dat. 
v.a-n. de ene ,se·kter naa,r de andeo:ie zou 
"Willen rijden zender de rïng te ·ge 
bruiken. 
Tot zover het interview. IT begrijpt 
dat de Werkgroep LangzaëU!l Ver'keer het 
met sommige antwoorden van de burge 
meester niet helemaal eens is, vooral 
niet 0111dat zijn standpunt.en getuigen 
van een erg afwachtende bouding van 
net stadsbestuur. Wegens· plaatsgebrek 
verschuiven wij onze lfömmentaar naar 
h.et vo.lgende nummer van de La,_ng,zaam 
Veèrkeerskrant eri nedigen. )'lij d,e liezer 
uit ze:1.f in de pen te Bfüuil!len en on& 
'8.e nodige •kommenüar~r op ,d&,t ~nt~iliN±e:w 
te bezor$e•l'\. 
Vermelden we ook neg dç1t het deel van 
het interview over d~ ,fietsroute ver 
werkt werd in het artikei "De fiets 
route door de stad is meer dan een 
fietspad", 

ovetsteekplaatsen 

4, ' ituaties op ~u.ispl!)n,tem 
an ook doer afslaande w:a 
ie op sommige ,pl.aatsen 
ep de voetgangers "kunt;!;gn 
n. Voer visueel ge1landi 
:i,s er aan geen enkei 
voetgangerslicht ~én 

· e VOOJ;"ziening doer 1!}id 
de'l va~ een geluidssign,ilisat·ie. 

h~t ~an 0,0k anders ! 
diagonaal 0~ersteken 

0m de wachttijden voer voèt~angers 
op di7Ukke kruispunten te ve:mninde 
ren en de veiligheid te ver,hogen 
bestaat ·de oplossing van het dia 
gonaal of schuiin oversteken. H:i,er 
bij staan a.He lichten voeJ;' het 
r i jverlsieer op J:'OOd, Zo'n regeling 
beëft v-oor de voetgang,ers het: v,0or 
d;~l dat ze snelier de schµá:ne 
~.Qrzijde ~an het k~u~spunt 1,>ere~ 
ken, ,j{j,e11doeJ;" v.e1,dwd. jnt e@lil, lte:t 
$'rote gev.aa•l' cva11• •het ,afbu!iggnçl vel' 
ke'er, öm zo••n opil.ossi,ng in ·België, 
me~lijk te ,maken zeu het a11:gemeen 
reg-lement op het wegverkee,r ·meeten 
gewijzigd worden, Dit reglement 
J:iepaalt nu immers dat voetgqngers 

moeten oversteken. 

zebrapaden 
Heel wa•t o"el'steeJépla,atsen besta'an 
uit 'en zebrap~d en 
wór , ~e 'le bi jk:omende 
man H'ieruit ont:.Srt:aan 
geVaa · da:t een z~br,apad 
aan de '1/'eeegange!l:' een vals gev~el 
van veil.ighe-id ·geeft. Een voetgang 
er acht zien beschermd te,rwi!il een 
bestuurder in .een v:oor hem onbeken 
de angeving geen weet heeft van de 
bestaande z.e-brapaden. Speciale 
maatregelen zijn dan ook noodzake 
lijk: het veizsmallen van de straat 
ter hoogt zebrapad, een 
vluchtheu orzien werden, 
e'ftï · · ·· een zebra.pad te 
k.om rem e1. 

wordt ver,wezen naar een pa,ralil:el 
straat. Aan het ~iaanplein in 
Leuven zou dit ideaal zijn. 

schoolomgeving 
De ell\gev:!:ng ya,n een s!:Jheel v·raagt 
bd!ezende,r,e a'a,ndach~ e~ veil,ig)')Ed,ds 
maa,f.regelen. He:t gedîi'a\'!î van een 
kind is. onv.oorspelb'aa_iz en ·de dli:rek 
te schoolomgeving m<!!gt 0:g da·t ge 
drag afgestemd zi~n. 
Schol.en zijn dikwijls gelegen aan 
een verkeersweg en als ait niet het 
geval is dan maken de ouders van 
de ~ci,oolgaande Jtinde~e~ er bij het 
begin en einde van de school een 
drukke en gevaarlijke straat van 
do·or hun kindetel'\ met <lle au.tco tot 
voer de school a:f 1i.e zetten en op 
te halen, 
Ele.n ander gevaa,r -w.i;ii;:tit g,ev.ötmd <iioer 
,!ile gerpël,rkee.:r,de au.to ''s ;v;oer de 
.S•!;=hool, kii;ideJ:eiî 1<,unnen ge straa,t 
n;1:et overzl/i:in en k0men pilet:s ván 
ach~e~ eem.~uto de straat èpgelopem. 
0ok hier ziJn het de h,a1ende en 
b~engei;iae ou~ers zeiLf ·4ie mee deze 
situatie kreeren, samen met de leer 
'kira~~ten.~ie hun wagen zo dicht mo 
geliJk biJ hun "wetsk'' willen par 
keren, 
~u~ ouders, parkee~ je wagen niet 
J•Ullst voer de scho·a1, Kom desnoods 
een stukje t;e v;ogt, D'it maakt ae 
Merke.ersveni,ar~:i,ng aan de scheol 
ee.n ,b'e.et j·e 1k1-e ~e'r, 
01n de :o,1e!tld.gl'le fi:<;1 gca•n de schee il. 1:,e 
verzekeren zou b,e'e tijdel,iijk af 
siluiten Vë\n de sëhqolbuu.rt ee,n a:f 
doe.nde o"t>loss,ing zlijn. Me,t een en- 
1kel verkeersl5ord en een 
straat voor de sch l hek kan de 
sloten en het ea worden afge- 

gemotorizeerd verkeer 
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