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Verslag vergadering Ouderraad HHVM 

Datum:   19 oktober 2020 
 
Volgende vergadering:  12 januari 2020  

 
 

1. Verkeersveiligheid 

De werken aan de nieuwbouw lopen op zijn eind en in december zou de Oudaen terug open gaan voor 

‘verkeer’. 

• Is het mogelijk om het stuk vóór de poort, zoals nu, autovrij te houden (evt met ‘bloembakken’/’blokken’) 

en de huidige lus te behouden?   

• Blijft de parking + fietspad op de huidige ligging? 

• Het stukje “uitrit fietspad”(Kloosterpad) blijft gevaarlijk en met het hoger aantal auto’s (residentie) in de 

straat wordt het er niet beter op.   

o Fietssuggestie strook van het Kloosterpad naar het verkeerslicht, zodat dit meer opvalt en  wagens 

het vluchtheuveltje niet ‘tussen de wielen’ nemen (waardoor ze te dicht bij de fietsers komen). 

o Zou de bocht voor inrijdende auto’s (van op de Oudaen naar de parking) misschien iets verder 

kunnen beginnen (de bocht ruimer leggen)?  Zo hebben  de fietsers die van het fietspad terug de 

Oudaen op komen meer ruimte/overzicht. 

• Misschien rechtstreeks langs de nieuwbouw naar de schoolpoort een voet- en fietspad aanleggen?  Zodat 

zwakke weggebruikers niet te veel moeten kruisen. 

 

• Op dit ogenblik lijken de gemachtigde opzichters ‘s morgens aan de bouwwerf en aan het verkeerslicht vrij 

vroeg weg te zijn? 

 

• Aan het rondpunt (kiss & ride zone) staat een witte blok, met daaronder een zwarte plaat (daaronder lijkt 

een put te liggen).  Deze plaat verschuift dikwijls.  Dit lijkt een gevaarlijke situatie. 

 

• Op die kiss & ride lijken wagens permanent te parkeren. 

 

2. IT materiaal aankopen met het geld dat op de rekening staat 

Hoeveel staat er momenteel op? 

We moeten rekening houden dat we een deeltje werkingsreserve houden aangezien we nu minder activiteiten 

kunnen doen. 

 

3. Op agenda 

- Kersthappening: mag dit doorgaan? 

- Kids party was gepland 14 nov: dit zal gezien de maatregelen vermoedelijk niet mogen plaatsvinden?  

Misschien moeten we aan de kinderen laten weten dat de kidsparty op agenda stond, maar dat we hopen 

deze nog in het voorjaar te kunnen/mogen organiseren. 
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 4. Lotus koeken: 13 feb – 21 feb  

brieven 1 week na kerst vakantie uitdelen 

leveren 1e week na krokusvakantie 

 

Nieuwe instroom leden ouderraad is in huidige omstandigheden moeilijk 

Op een creatieve manier ons in de kijker proberen zetten om nieuwe ouders aan te trekken. 

 

Verslag: Caroline R 
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