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'Trots op eigen verkeersbord'
HELMOND - Verkeersborden. Normaal fiets je ze achteloos voorbij. Even vluchtig kijken naar het
rode of blauwe metaal en je weet genoeg. De waarschuwingsborden voor Openbare Basisschool 't
Hout in Helmond vergen echter iets meer dan een snelle blik.
En dat is dan ook precies de bedoeling. De borden zijn ontworpen aan de hand van tekeningen van
kinderen uit groep 5 en 6, om de veiligheid rondom de school aan de Mahoniehoutstraat te verhogen.
De borden zijn geplaatst op een fiets- en voetpad en langs een parkeerplaats bij de school. Directeur
Mark van Kemenade legt uit waarom ze zijn neergezet: "Het is geen echt gevaarlijke plek, maar met
kinderen van deze leeftijd is het natuurlijk altijd risicovol. Er komen regelmatig fietsers of brommers
langs 'gesjeesd'. Door de actie hopen we dat iedereen erbij stil staat dat ze zich in de buurt van een
school begeven." Het ontwerpen van de verkeersborden gebeurde in wedstrijdvorm. Alle leerlingen
van de groepen 5 en 6 mochten een tekening insturen naar de gemeente. De mooiste twee werden door
de gemeente ook echt op een bord geplaatst. Groepsleerkracht Nora Hougee: "Ze vonden het niet
alleen erg leuk, ze zijn ook intensief met veiligheid bezig. Het is dus ook educatief verantwoord. Toen
de gemeente de winnaar bekendmaakte, was het voor de kinderen dan ook heel spannend. Wie zou er
gewonnen hebben?" Britt Steenbakkers is een van de uiteindelijke winnaars. Ze is er trots op dat ze
gewonnen heeft. "Het is best wel heel leuk. Ik had het niet verwacht, want er waren mooiere." De
andere winnaar Wim Trielings is iets minder bescheiden: "Ik had het eigenlijk wel verwacht. Maar
veel kinderen zeiden dan ook: Ik ga op jou stemmen." Over de veiligheid bij de school zijn de
meningen ook verdeeld. De winnares heeft niet veel last van het verkeer rondom de school. "Ik heb me
eigenlijk nooit onveilig gevoeld als ik naar school ging. Maar ja, mijn moeder brengt mij ook meestal
met de auto." Volgens Van Kemenade zijn de verkeersborden een mooi initiatief om de veiligheid te
vergroten. " In alle klassen besteden we hier aandacht aan. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit."
Zulke activiteiten sluiten daar uitstekend bij aan, denkt hij. "Het trekt de aandacht van de leerlingen en
de buurtbewoners."

