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Verslag Werkgroep Verkeer
Van

Benedicte Loral

Aan

Sigrid Van de Velde
Jokke Defillet
Cecilia Citterio
Marina Vasileva
Joke Leenknecht
Jo Adriaans

CC

Koen De Dapper

Datum

4.12.2017

Onderwerp

Verslag werkgroep Verkeer

Agendapunt
Verkeersdag
met
omringende scholen

andere

Omschrijving

Next steps

Di 7/11 wordt een verkeersdag
georganiseerd
met
andere
buurtscholen

Werd
gevraagd
aan
omringende
scholen,
maar
scholen vonden dit te kortdag.

2018

De brug, Crea, Zonnebloem en
2 joodse scholen
Stad
organiseert
dat
buurtscholen
iets
kunnen
organiseren, maar op ander
moment. Meerwaarde van de
stad in minimaal.

Workshop
organiseren

ouders

Dode hoek oefening + leren
fietsen in het verkeer
2018

Info vragen aan stad Antwerpen
werd gedaan. Om het dit jaar
geregeld te krijgen was te
kortdag. Eventueel zou het
kunnen opgenomen worden
volgende jaar (nov 2018)
Vrachtwagen laten staan voor
de ouders tss 16h en 18h

Bus evacuatie oefening

2018 voor 5lj

Vatbaar voor herhaling

Fietsparcours

Fietsparcours oefenen via Provelo voor 6jl

Gaat door in februari 2018
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Verkeersdag buurt

1 dag buurtbewoners en
doorgaand
verkeer
sensibiliseren

Affiche verdelen dat buurt
aanspreekt “ZONE 30” op A3

Vanaf 15/01/2018

<Slogan> bedenken Jo

2018

<Kinderen> kunnen deze zelf
inkleuren - knutselen

<Template> ontwerpen Jo

Verspreiden bij de buren
(affiche voor aan het raam)
Vanaf 15/01/2018
In 2018 Actie herhalen
Stelplaats bussen van de Lijn

Project opzetten om bussen
van de Lijn niet meer te laten
passen
via
de
Lange
Altaarstraat

Jo onderzoekt of stelplaatsen
bussen
verhuizen
naar
vlieghaven Deurne.

Bord
met
kilometer
aanduiding voorzien

Bord met “kilometeraanduiding”
aanvragen

In week van 15/01/2018

Fluo-actie

Ouders instappers informeren
over het principe + rekrutering
enthousiaste ouders

briefje maken voor
postmap (Done )

2018

Sigrid kan hiervoor informeren
in

de

Juf
Els
heeft
dit
goed
bevonden, we kunnnen dit
zeker herhalen in 2018.

Fluo-actie algemeen

Fluo stand verplaatsen

Fluo stand iets verder van de
poort verplaatsen (zorgt voor
opstropping aan de straatkant)

Fluo-beker Fluo-actie

2 fluo-bekers te voozien: 1 voor
1/2/3 en 1 voor 4/5/6

Alles ligt klaar

Er wordt zowel voor deel 1 als
voor deel 2 met een fluo beker
gewerkt
Voor de kleuters gaan we
werken met de Octopus pop (in
plaats van de Fluo beker)

Fluo-verkoop

Woe 8/11 eerste fluo verkoop
(Jokke/Cecilia)

Reflecterende
verkoop 2018

patches

voor

Di 14/11 tweede fluo verkoop
(Marina+Bene)

Deel 2 Extra Fluo verkoop.
Fietslichtjes 20 stuks BENE
Descheemaecker

Vrij 12/01 Derde fluo verkoop
(Marina+Cecilia)

Nog te communiceren in de
Postmap SIGRID
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Fiets graveren

Di 14/11 kunnen kinderen en
hun ouders hun fiets laten
graveren op school

Opkomst was niet enorm
We zullen dit volgend jaar niet
herhalen.
Eventueel binnen 2 tal jaar
herhalen de verkeersdag

Volgende meeting
Volgende meeting zal doorgaan op 20/02 bij Bénédicte (Locatie nog te bepalen)
Agenda punt volgende vergadering
Verkeersdag organiseren

