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Inleiding 
Toen in het najaar van 2014 begonnen 
werd met de Jeugddorpsraad Lonneker, 
gaven enkele leden aan dat zij zich zorgen 
maken over de verkeerssituatie in 
Lonneker. Daarom hebben we Doprsagent 
van Lonneker dhr. Oostindie uitgenodigd 
en de zorgen besproken. Hij kwam met 
het idee om de leden van de 
Jeugddorpsraad zelf de knelpunten in 
beeld te laten brengen en hierover verslag 
te doen aan de ouders. 

De leden van de Jeugddorpsraad zijn hier 
met veel enthousiasme aan het werk 
gegaan, en dit verslag is dan ook het 
resultaat daarvan. Wij hopen iedereen hiermee nog eens te herinneren aan 
de regels die gelden rondom de scholen, zodat het een stuk veiliger wordt om 
naar school en naar huis te gaan. Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om 
verder te lezen. 

Wij danken u voor uw hulp! 

 

  



 

 

 

 

Inhoud 
Inleiding .......................................................................... 1 

Inhoud ............................................................................ 2 

Dorpsstraat ter hoogte van de Lonnekerschool ....... 3 

Het Dorpsplein .............................................................. 4 

De Scholten Reimerstraat ........................................... 5 

Stoplicht bij de Oldenzaalsestraat ............................. 6 

Conclusie ....................................................................... 6 

 

  



 

 

 

 

Dorpsstraat ter hoogte van de 
Lonnekerschool 
 

Zoen-en-zoef 

Naast de Lonnekerschool is aan de ene kant van 
de weg een zoen-en-zoef-plek gemaakt. Zoals 
het bord daar aangeeft zijn de parkeerplekken 
daar bedoeld om kinderen uit te laten stappen 
en direct weer door te rijden. Toen wij gingen 
kijken deden de eerste auto’s dat goed, maar 
helaas waren er al snel mensen die hun auto 
gewoon parkeerden en met hun kinderen mee 
naar binnen gingen. Dat is hier niet de 
bedoeling. Als u mee naar binnen wilt, moet u de 
auto parkeren op een parkeerplaats buiten de 
zoen-en-zoef-plek.  

 

 

Stopverbod  

Aan de andere kant van de 
weg is een stopverbod, zoals 
u op deze foto kunt zien 

 

 

 

 

De hele zoen-en-zoef-plek 
volgeparkeerd! Dat moet dus 
niet! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En parkeren voor een uitrit of op de stoep is natuurlijk ook niet de bedoeling. 

 

Het Dorpsplein 
Bij deze foto is het belangrijk om nog even stil te 
staan bij de regels van het dorpsplein. Het dorpsplein 
is een erf. Dat betekent dat voetgangers hier 
voorrang hebben. Auto’s en fietsers zijn hier dus 
eigenlijk te gast. Die moeten dus uitkijken voor de 
voetgangers. Natuurlijk mogen de voetgangers de 
bestuurders niet hinderen. Omdat er dus kinderen 
oversteken en soms spelen mag je hier niet harder 
dan 15 km per uur. Ook mag je hier alleen parkeren 
in de vakken en niet zomaar ergens op het plein. Hier 
kunt u namelijk een boete voor krijgen. Als u het nog 
niet helemaal begrijpt kunt u natuurlijk ook nog altijd 
het filmpje op You Tube kijken. Hier staan de regels 
ook nog een keer uitgelegd. Je moet dan zoeken op 
dorpsplein Lonneker.  

 

 

 

 

Zo mag de auto dus niet staan!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

In dat filmpje staat ook nog een keer het veilige voetgangers pad 
aangegeven. Zo kun je van school veilig naar huis lopen via het dorpsplein. 
Hiervoor volg je dus de voetjes op deze foto. Dan kom je vanzelf bij een 
oversteekpunt. Zo’n oversteekplaats kun je dus herkennen aan zo’n pas op 
driehoek. Daar kun je veilig oversteken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Scholten Reimerstraat 
Dit bord wat u hier op de foto ziet komt uit de Scholten 
Reimerstraat vlak bij de Liduina school. Deze heeft u 
vast ook allemaal al een keer gezien en weet hopelijk 
ook wel wat ze betekent. Vooral is het hier belangrijk bij 
de Liduina school dat er alleen in de vakken wordt 
geparkeerd en niet op de stoep. Dat is echt verboden. 
Dit wordt nog eens toegelicht omdat vele mensen en 
vooral dus ouders toch gewoon op de stoep parkeren. 
Zou die gene die dit doen a.u.b. niet meer op de stoep 
willen parkeren! Zo maken we samen het verkeer 
overzichtelijker voor vooral de kinderen maar natuurlijk 
ook voor alle andere mensen in het dorp. Dan wordt het veiliger voor 
iedereen. Hier helpt u toch ook aan mee!  

  



 

 

 

 

 

Stoplicht bij de Oldenzaalsestraat 
Deze mensen doen het verkeerd het is 
een fietspad voor mensen die van links 
komen en ze brengen alle andere 
mensen die het wel goed doen in 
gevaar. Ze kunnen ook met de fiets 
aan de hand over de stoep lopen.  

 

 

 

 

 

 

Misschien wordt er een 
wandelpad via de achter kant 
van de St. Liduina gemaakt.  

 

 

 

 

Conclusie 
Al met al zijn er overal wel een paar aandachtspuntjes. Gelukkig zijn het geen 
hele ingewikkelde zaken. Nu u weer even weet hoe het zit, wordt het vast een 
stuk veiliger rondom de scholen. Wij danken u voor uw medewerking! 

 

 

Tip van de Jeugddorpsraad: 

Als je ergens fietst waar geen apart fietspad is en er komt een tractor of 
vrachtwagen aan: ga dan even in de berm staan tot die langs is. Dat vinden 

de chauffeurs vaak prettig, en je weet zelf ook zeker dat je veilig bent! 


