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Verkeersplan MFA Cereswijk 

Alle bezoekers van het buurtcentrum en de kinderen van de school en 
peuterspeelzaal moeten zich veilig voelen in de buurt. Daarom hebben we een 
verkeersplan opgesteld. Niet alleen als u met de auto komt, maar juist ook als u 
lopend of fietsend naar MFA Cereswijk komt. 

Fietsers
De nieuwe MFA is makkelijk bereikbaar met de fiets. Bezoekers en kinderen kunnen 
hun fietsen in de fietsenrekken zetten.
Als u uw kind(eren) of kleinkind(eren) per fiets wilt halen van school of de 
peuterspeelzaal, wacht u dan op het schoolplein bij de school aan de kant van de 
Ceresbrink. Op het kaartje ziet u waar deze wachtruimte is. Door hier te wachten en 
niet op de straat te wachten, is de situatie voor uzelf en anderen veiliger. Houdt u 
wel rekening met de voetgangers?

Voetgangers
Gaat u wandelend naar de MFA Cereswijk, loop dan op de voetpaden. Dit geldt ook 
voor de kinderen die zelfstandig naar school komen. Vlak voor de ingang, aan de 
kant van de Ceresbrink, hebben we een voetgangersoversteekplaats gemaakt.

Kiss&Ride strook Ceresstraat
Als u de kinderen met de auto naar school wilt brengen of halen, 
maak dan gebruik van de Kiss&Ride strook en sta met de auto 
stil bij de stoep zodat kinderen niet aan straatzijde hoeven uit 
te stappen. Daarmee voorkomt u gevaarlijke situaties.  Sta niet 
langer stil dan nodig is. Tussen 08.15 en 08.45 uur en tussen 
13.45 en 14.15 uur zijn de parkeerplaatsen aan de Ceresstraat 
bestemd voor het halen en brengen van kinderen. Buiten deze 
tijden kunt u hier gewoon parkeren.

Langdurig parkeren bij de nieuwe MFA
Bezoekers van het buurtcentrum die voor langere duur willen verblijven in 
de MFA Cereswijk, worden verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
parkeermogelijkheden in de wijk. Ditzelfde geldt voor ouders die mee lopen naar 
de basisschool of peuterspeelzaal. Wij hebben aan de Ceresdorpstraat extra 
parkeervoorzieningen gerealiseerd (zie kaartje). Houdt rekening met de bewoners 
in de wijk en maak gebruik van deze parkeervoorzieningen. Parkeer niet aan de 
Ceresbrink.
Voor mindervaliden hebben wij twee parkeerplaatsen aangelegd ter hoogte van de 
Ceressingel. Ga niet dubbel parkeren of op plaatsen staan waar het uit oogpunt van 
verkeersveiligheid niet gewenst is.

10 spelregels voor een veilige verkeerssituatie rond de nieuwe MFA 

1. Kom op de fiets op lopend naar MFA Cereswijk. Dat is gezond en veilig. 
2. Komt u op de fiets? Fiets dan op het fietspad, niet op het voetpad.
3. Komt u de kinderen op de fiets halen van school of peuterspeelzaal? 

Wacht dan bij de wachtruimte op het plein aan de kant van de 
Ceresbrink. De wachtruimte staat aangegeven op het kaartje.

4. Hou als fietser rekening met de voetgangers
5. Komt u met de auto?  

Maak dan gebruik van de Kiss&Ride strook aan de Ceresstraat.
6. Laat kinderen op de stoep in- en uitstappen.
7. Sta niet langer stil op de Kiss&Ride strook dan nodig is.
8. Wilt u toch de wijk in? Maak gebruik van de parkeervoorzieningen aan 

de Ceresdorpstraat (bij de hoorns).  
Zo voorkomen we verkeersoverlast voor buurtbewoners. 

9. Parkeer netjes in de vakken. 
10. Parkeer niet aan de Ceresbrink.


