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Lier Woonplezier
Beste Lierenaar,
Veel ouders die in en rond Lier wonen, gebruiken de auto om naar het werk of het station te rijden. Onderweg worden de kinderen dan afgezet aan een school in de binnenstad. Ze hebben dus geen andere keuze
dan door het centrum te rijden, of toch?
Wat oudere kinderen kunnen prima de laatste paar honderd meter zelfstandig te voet afleggen, voor jonge
kinderen vragen we een actief beleid van alle scholen in Lier, ondersteund door het stadsbestuur. Door het
organiseren van gezamenlijke rijen vanop randparkings, ontmoedigen van foutparkeren aan de schoolpoort,
enzovoort, kunnen ouders hun kinderen veilig verder van de school afzetten. Het stadsbestuur en de scholen kunnen het goede voorbeeld geven en resoluut voorrang geven aan voetgangers en fietsers.
Breng je zelf ook de kinderen met de wagen naar school omdat het te gevaarlijk is om ze zelfstandig te
laten fietsen? Dan ben je mee de oorzaak van die onveiligheid, maar tegelijk ook de mogelijke oplossing.
Werk samen met je school, buurt, andere ouders,... aan veilige routes naar school en leg je niet neer bij de
bestaande onveilige situatie.
Lier Woonplezier wil iedereen aansporen om de vicieuze cirkel te doorbreken. Het centrum van Lier is
eigenlijk heel compact, weinig mensen beseffen dat. De wandelafstanden zijn erg kort, en met de fiets gaat
het nog sneller. Volgens Lier Woonplezier is het dan ook vaak een gewoonte eerder dan een praktische
keuze, om kinderen tot vlak voor de schoolpoort te brengen met de wagen.
We weten uit ervaring hoe moeilijk het is om deze patronen te doorbreken, maar iedereen heeft baat bij
een veilige schoolomgeving en een fiets- en voetgangersvriendelijk centrum, dus het loont de moeite. Zo
zorgen we ervoor dat er opnieuw meer kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen gaan.
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