
De verkeerscommissies van de scholen de Kern en de Marsweijde welke zijn gevestigd in de 
Matrix in de wijk Marslanden, houden zich samen met Plaatselijk Belang, Veilig Verkeer 
Nederland en gemeente Hardenberg, bezig met de verkeersveiligheid rond school. De 
verkeersproblematiek rond de school is erg groot. Achter de schermen zijn er veel ideeën om 
deze beheersbaar te krijgen én te houden, maar bij de uitvoering van deze ideeën én de 
effecten hierop zijn wij erg afhankelijk van de medewerking van de ouders en verzorgers van 
de kinderen die bij ons naar school gaan, maar ook van andere verkeersdeelnemers binnen 
de Marslanden.  
Hieronder willen wij u, wellicht ten overvloede, wijzen op voorrangsregels zoals die gelden 
binnen de Marslanden. Daarnaast hebben wij gezamenlijk omgangsregels rond de Matrix 
opgesteld welke gelden tijdens het halen en brengen van de kinderen naar school. Ook 
hiervan willen wij u via deze weg graag van op de hoogte stellen, met het verzoek om hier 
rekening mee te houden en er sámen met ons voor te zorgen dat onze kinderen op een 
veilige manier van en naar de scholen en opvang kunnen komen. 
  
Voorrangsregels binnen de wijk Marslanden 

 De wijk Marslanden is een 30 km zone. Hierin kom je dus GEEN voorrangswegen 
tegen.  

 Alle kruisingen zijn dus gelijkwaardig, tenzij anders wordt aangegeven! 
 Voor de geasfalteerde paden die vanuit het park op een andere weg uitkomen 

geldt: bestuurders van rechts hebben voorrang dus ook fietsers!   
Dit geldt dus ook voor het pad bij de T-splitsing nabij de Aldi! 

 Voor zand-/grindpaden die op een geasfalteerde weg uitkomen geldt bovenstaande 
regel niet! 

Omgangsregels rond de Matrix tijdens het halen en brengen van de kinderen 

 Parkeer de auto bij de Aldi, aan de zijkant van het hoofdgebouw van de Matrix (dit is 
aan de zijde van de peuterspeelzaal en Op Mars). 

 Parkeer géén auto’s voor de ingang van de Kern (groep 3 t/m 8). 
 Parkeer géén auto’s op de stoep of op het gras. 
 Erve Ruitmink (de straat langs het kleuterplein) blijft autovrij. 
 Erve Schultink (de straat voor de ingang van groep 3 t/m 8 van de Marsweijde) blijft 

autovrij. 
 
Verder is er gekeken naar de meest gewenste rijrichting voor automobilisten tijdens het 
halen en brengen van de kinderen, welke u hier (link naar bijlage) kunt bekijken. 
  
Wij hopen op uw medewerking!  
  
 


