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Nieuwsbrief  
 

’s-Hertogenbosch,  21-10-2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Parkeersituatie; hulp gevraagd i.v.m. veiligheid kinderen 
Wij zijn ontzettend tevreden met de plek waarop ons mooie KC staat; midden in de binnenstad met 

een rijk cultureel aanbod vlakbij en de natuur om de hoek. Dit biedt enorm veel kansen om kinderen 

een inspirerend aanbod te bieden in verbinding met alles wat deze prachtige plek te bieden heeft! 

Deze plek zorgt echter ook voor een uitdaging. 

Wij hechten heel erg aan de veiligheid van uw kinderen en een goede samenwerking met de buurt 

waarin het KC staat. Dat is de reden dat wij opnieuw uw medewerking vragen om de verkeerssituatie 

rond het KC met elkaar veiliger te maken. Auto's die aan de Kruisbroedershof en aan de 

Kuipertjeswal stilstaan, zorgen voor opstoppingen en onoverzichtelijke situaties waardoor kinderen 

en ouders op de fiets en te voet, minder goed zichtbaar en dus minder veilig zijn. Wij vinden 

onveiligheid niet acceptabel. We zijn met een aantal ouders en de gemeente in gesprek om te 

zoeken naar oplossingen voor de lange termijn, de gemeente zal ook mee handhaven rond het KC. 

Voor de korte termijn doen wij nogmaals een dringend verzoek aan alle ouders: 

- Sta NIET stil met de auto aan de Kruisbroedershof en aan de Kuipertjeswal. Niet op de stoep, 

niet op de straat, niet voor het hek van de scouting; 

- Houd rekening met de buurtbewoners en parkeer auto's NIET in plantenperkjes bij de 

Pastorie en de huizen bij de Parklaan. Dit zorgt voor platgereden en kapotte plantjes die door 

de buurt met zorg zijn aangeplant. 

We vragen u dus WEL: 

- Vooral zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar het KC te komen; 

- Als de auto echt de enige optie is, (betaald) te parkeren op de parkeerplaats voor de kerk of 

verder weg van het KC en het laatste stukje te lopen. 

Wij rekenen op uw medewerking en gaan ervan uit dat u de veiligheid van de kinderen net zo 

belangrijk vindt als wij en de urgentie van een veilige omgeving ziet! 
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