Haacht, december 2018

Beste ouders
Beste leerling
De onveilige situatie voor fietsers en voetgangers op de N21 in Haacht blijft maar
duren. Als school zijn wij bezorgd om de veiligheid van al onze leerlingen. Daarom
plannen we een actie op dinsdagvoormiddag 15 januari 2019.
Veel van onze leerlingen maken als fietser of voetganger dagelijks gebruik van de N21. Op de
Provinciesteenweg in Boortmeerbeek en de Stationsstraat in Haacht zijn er nog steeds geen
gescheiden fietspaden en voetpaden. De aanleg daarvan dringt zich al jaren op.
Na het dodelijke ongeval van Noah Mortier hebben wij overlegd met de gemeente, de provincie
en het gewest. Uiteindelijk werd ons beloofd dat het gewest in zijn planning zou opnemen om
met deze werken te starten nadat de werken aan de Werchtersesteenweg voltooid waren. Die
waren in het voorjaar 2018 al klaar. Toch bleef het stil. Ondertussen gebeurde er een
tweede dodelijk ongeval, waarbij Maarten Decat om het leven kwam. Opnieuw beloofde men
om werk te maken van een veilige N21. Er zou budget zijn. Van timing is er ondertussen geen
sprake meer.
Daarom organiseren wij met onze school een actie op dinsdagvoormiddag 15 januari. We
zullen met z’n allen stappen van de school tot aan de kerk van Haacht-Station. Het
gemeentebestuur en de politie steunen onze actie en zullen mee zorgen voor het goede
verloop ervan.
Ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten die onze actie mee willen
ondersteunen, kunnen zich om 9 u. aansluiten bij deze mars.
Praktische info voor wie zich wenst aan te sluiten:
 We verzamelen om 9 u. vooraan aan huize Don Bosco, Stationsstraat 87-91, 3150 Haacht.
 Wie met de wagen komt, plaatst die best op de parking Klapgat of Lombaarden. Op de
schoolterreinen zelf kunnen wij voor de veiligheid van de leerlingen geen wagens toelaten.
 Rond 10 u. houden we een duidings- en stiltemoment aan de kerk van Haacht-Station.
Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten zodat wij een duidelijk signaal kunnen geven aan
onze overheid dat de veiligheid van onze kinderen en jongeren primeert.
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