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Jouw brieven stuur je naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare

VEILIGERE OMGEVING CHIROLOKAAL RUMBEKE

Beste ouders,
De verkeersproblematiek bij het ophalen van leden van de Chiro in Rumbeke (Koestraat) is
bij velen onder jullie gekend. Daarom heeft Stad Roeselare, in overleg met de Chiroleiding,
een proefproject uitgewerkt dat de veiligheid van de Chiroleden vooropstelt.
Chirumbero, is gelegen in de Koestraat. Bij het ophalen van de leden na de activiteiten, wordt
het doorgaand verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers) enorm belemmerd doordat wagens
aan beide zijden van de weg geparkeerd staan op het voetpad. Deze situatie brengt de
veiligheid van de Chiroleden in gedrang.
Stad Roeselare en de Chiroleiding werkten daarom volgende maatregelen uit om deze
onveilige situatie in de toekomst te vermijden:
1. Het begin en het einde van de zone 30 in de Koestraat wordt aangepast zodat het
volledige terrein van de Chiro hierin valt;
2. Ouders die hun dochter met de wagen oppikken, worden gevraagd om te parkeren
op de parking in de Pastoor Slossestraat (Den Hazelt). De Chiroleiding zal de
meisjes die met de wagen worden opgepikt, te voet begeleiden naar deze parking.
Op deze manier houden we wagens in de directe omgeving van het Chirolokaal weg.
De begeleidende rij vertrekt om 16.20 uur aan Chirumbero en zal rond 16.30 uur
aankomen op de parking. Als ouders heb je dan ook de mogelijkheid om de leiding
aan te spreken.
Minder wagens in de omgeving van het Chirolokaal zal de veiligheid van alle Chiroleden ten
goede komen. De verkeerssituatie blijft zo ook overzichtelijker en veiliger voor alle
weggebruikers. De politie of de wijkagent zal hierbij een oogje in het zeil houden.
Dit proefproject gaat na de paasvakantie van start en loopt tot het einde van het werkjaar
van de Chiro. Daarna evalueren we deze aanpak en sturen we bij waar nodig in functie van
de start van het nieuwe werkjaar in september. We rekenen alvast op jullie
medewerking om de veiligheid van alle Chiromeisjes bij het einde van de Chiroactiviteit te
verbeteren. Dit zowel voor wie met de wagen wordt opgepikt, te voet of met de fiets gaat.
Samen werken we hieraan!
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