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We praten u graag bij 

Op donderdag 19 maart 2020 stond de 1e bijeenkomst over de schoolomgeving Beatrixlaan gepland. 

In verband met de getroffen maatregelen met betrekking tot het Coranavirus, is deze uitgesteld. 

Inmiddels zijn de maatregelen verder aangescherpt. Hierdoor het niet mogelijk u persoonlijk bij te 

praten. Wel willen we u zo goed mogelijk informeren. Dit doen we met een presentatie.  

 

Presentatie veilige schoolomgeving 

De presentatie en een tweetal bijlage is staat op de website van de gemeente onder het kopje “werk in 

uitvoering” of via de link: schoolomgeving Beatrixlaan 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze kunt u deze mailen naar schoolomgeving@asten.nl. Bellen 

kan ook: 0493-671212 

 

Waarom gaan we aan de slag 

Het is belangrijk dat de openbare ruimte is aangepast als de nieuwe school opengaat. De 

voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe school zijn reeds gestart. Om op tijd klaar te zijn is het 

belangrijk dat we ook aan de slag gaan met het maken van plannen voor een veilige schoolomgeving.   

 

Hoe komen we tot een plan  

Samen met een onafhankelijk adviesbureau (Jens ingenieurs & adviseurs) en 

een werkgroep willen we komen tot een voorlopig ontwerp. Dit voorlopige 

ontwerp hopen we in juni 2020 aan u te kunnen presenteren.    

 

Wat vindt u belangrijk? 

Om een goed ontwerp te maken is ook uw inbreng belangrijk. Enige tijd geleden is hiervoor al input 

opgehaald. Dit is geweest in september 2018. Naar aanleiding van het vastgestelde scholenplan is toen 

onder andere gesproken over de verkeersveiligheid rond basisscholen. Heeft u hierop nog aanvullingen, 

wij horen het graag.  

 

Wilt u laten weten wat u belangrijk vindt horen we dat graag voor 11 april. U kunt dit mailen naar 

schoolomgeving@asten.nl. Bellen kan ook: 0493-671212 

 

Aanmelden nieuwsbrief 

De gemeente stuurt gedurende het project enkele malen een nieuwsbrief. Deze verzenden we digitaal. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een mail met uw mailadres te sturen naar: 

schoolomgeving@asten.nl.  
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