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bijlagen
geen

uw kenmerk

contact
Hans Verhaegen
02 785 34 66

ons kenmerk
HV/CBS/2020t1372

dienst
Mobiliteit

Wijzigingen toegankelijkheid school naar aanleiding van afsluiting parking
APKO

Beste mevrouw, mijnheer

Op dinsdag 1 september begint het nieuwe schooljaar voor de Academie voor
Podiumkunsten overijse (APKO). om de start van het nieuwe schooljaar
coronaveilig te laten verlopen, wordt de parking voor het gebouw (P.1. Taymansstraat
10) opnieuw afgesloten, en dit tot 9 november 2020.

Wat houden de verkeerswijzigingen in?
De verkeerswijzigingen die deze afsluiting met zich meebrengt, blijven ongewijzigd
ten opzichte van de vorige keer. Het plan op de achterzijde geeft de
verkeerswijzigingen schetsmatig weer:

. Om het afzetten en ophalen van kinderen aan de school te vergemakkelijken,
wordt een zoen- en zoefzone ingericht op het Just. Lipsiusplein aan de
ingang van de Justus Lipsiustuin (trap naast het gemeentehuis). ln deze zone
kunnen (groot)ouders even stoppen om kinderen te laten uitstappen of
instappen, om vervolgens direct weer voorzichtig door te rijden. De kinderen
kunnen de school op deze manier veilig via de tuin bereiken.

. Vanaf de trap naar de Justus Lipsiustuin tot aan de westelijke gevel van het
gemeentehuis mag dus stilgestaan worden (zoen- en zoefzone), maar niet
meer geparkeerd worden.

o Voor de veiligheid en om de zoen- en zoefzone te kunnen inrichten, wordt er
eenrichtingsverkeer ingevoerd langs de huizen op het Just. Lipsiusplein
tussen de kerk en het gemeentehuis: verkeer richting het gemeentehuis wordt
toegelaten. Dalend verkeer wordt verboden.

. Op het Justus Lipsiusplein tussen de kerk en het gemeentehuis wordt
parkeren aan de linkerzijde (tegen de balustrade) verboden. Parkeren aan de
rechterzijde (langs de huizen) blijft toegestaan.
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Evaluatie veiligheid schoolomgeving
Met deze tijdelijke verkeerswijzigingen willen we graag ook de veiligheid in de

schoolomgeving in het algemeen testen. Hebt u bemerkingen of reacties over deze

wijzigingen? Bezorg ons deze dan tussen '15 september en 15 oktober 2020 via
onderstaand mailadres.
Na de herfstvakantie koppelen we deze samen met onze bevindingen aan u terug.

Vragen?
Hebt u ondertussen nog vragen, dan kan u altijd contact opnemen met de dienst

Mobiliteit op t 02 785 34 66 of via mobiliteit@overiise.be.

Vriendelij
Namens h

groeten
college van burgemeester en schepenen

Dieter Va rhaeghe lnge Lensecl

Proefopstelling

Parkeren toegestaan

Parkeren verboden

Stilstaan mag, Parkeren verboden
(zoen en zoefzone)

<. ) Toegang school voor leerlingen

algemeen irecteur burgemee


