
 

 

     

Hoe onze school veilig bereiken? 

 

Komt uw zoon of dochter te voet of met de fiets naar school? Is hij of zij dan ook goed zichtbaar in 

het verkeer? Gebruikt uw kind een (diefstal)veilige fiets?  

Kan u 3x “ja” antwoorden? Dat is al een grote onderscheiding waard! 

Maar we gaan nog een stapje verder: neemt uw zoon of dochter ook de meest veilige (fiets)route?  

Om u hierbij helpen heeft de school, samen met de stad Peer en de politie, een veilige 

campusomgeving ingericht.  

 

Lees even mee met de plannetjes de “schoolbereikbaarheidskaart”  en het “overzichtsplan van de 

campus” bij de hand.  

Trage paden binnen campus  

Binnen het gebied van de scholencampus liggen brede paden voor traag verkeer (fietsers en 

voetgangers). Hier is er géén gemotoriseerd verkeer toegelaten. De belangrijkste assen lopen 

noord-zuid en oost-west, zodat je het hele gebied vlot kan doorkruisen. De bussen van de Lijn 

stoppen aan de hoofdingang van het Agnetencollege; Aan deze stopplaats en aan het kruispunt 

van de Collegelaan met de Sint-Jobstraat zullen ook gemachtigde opzichters de voetgangers en 

fietsers helpen bij het oversteken. 

Met de fiets? 

Kom je vanuit het ‘zuiden’ of het stadscentrum rij dan best via Ondermeel of via de Sint-Jobstraat. 

Vanuit het ‘noorden’ fiets je best via de rustige Albertus Morrenstraat, dus eerst via het fietspad 

langs de omleidingsweg (Noordweg). Elk gebouw op campus heeft een eigen fietsenstalling. 

Opgelet: Het verkeer op de rotonde in de Collegelaan is anders dan op de rotonde bij Polkip. 

Omdat het fietspad op de rotonde bij Polkip ligt, heeft de fietser op deze rotonde voorrang op de 

weggebruikers die het rondpunt willen oprijden. Bij de rotonde in de Collegelaan ligt het fietspad  

gescheiden van de rotonde. Hier moet de fietser voorrang verlenen als hij de weg oversteekt! 

Met de auto?    

Op de Collegelaan ligt een Kiss & Ride om uw zoon of dochter snel en veilig af te zetten of op te 

halen. De rotonde dient eventueel als keerpunt om terug richting rotonde Pol Kip te rijden. De 

Sint-Jobstraat is éénrichtingsverkeer en er geldt ook een parkeer- en stilstand verbod. Fietsers zijn 

wel toegelaten in beide richtingen. Alle straten rond de campus zijn zone 30 km/u. Op de 

Collegelaan is er een variabele zone 30 van kracht, vanaf de rotonde tot aan het kruispunt met de 

Sint-Jobstraat. 
 

Parkeren?  

Dit kan enkel op één van de plaatsen aan de parkeerweg, evenwijdig aan de A. Morrenstraat. Deze 

bereik én verlaat je via de rotonde. Op het einde van de parkeerweg ligt een keerpunt. Wij raden 

aan om achterwaarts te parkeren. De parking aan het oude Collegebouw is tijdens de schooluren 

voorzien voor het onderwijzend personeel. 

 

 

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website en op de 

startpagina van smartschool. 

 


