
We merkten dat niet iedereen op de 
hoogte was van de meest veilige weg 
naar school. Een fietsroute kan uiter-
aard verschillen van de weg die vooral 
wordt gebruikt door passagierwagens. 
Door deze veilige fietsroutes in kaart 
te brengen hopen we dat er nog meer 
kinderen hun ouders zullen overtuigen 
om de fiets op te springen, of omge-
keerd natuurlijk; dat ouders hun jonge 
spruiten kunnen motiveren om naar 
school te trappen. Op deze kaart wor-
den bovendien ook de knelpunten en 
de beveiligde verkeerssituaties zicht-
baar gemaakt. Alle kinderen van onze 
scholen hebben aan het begin van het 

nieuwe schooljaar een exemplaar mee 
naar huis gekregen. Zo hopen we heel 
wat fietsers tegen te komen op onze 
veilige schoolroutes.

Anne Janssen
Fractieleider CD&V 

Met de fiets 
naar school is leuk!

Om nog meer mensen te motiveren om hun stalen ros van stal te halen 
heeft onze gemeente een uitgebreide schoolroutekaart gemaakt. 

Stilaan wordt het vroeger donker, de 
regen en de koude wind verschuilen 
zich niet langer en de dikke jassen 
worden weer uit de kast gehaald. De 
herfst is in het land en we genieten er 
volop van. Ondertussen werken onze 
schepenen en raadsleden naarstig 
verder en hebben we weer een leuke 
activiteit voor u in petto. Speciaal 
voor de kinderen uit onze gemeente 
hebben we ook dit jaar  de Sint en zijn 
zwarte pieten uitgenodigd. Omdat het 
vorig jaar zo leuk was twijfelde hij 
er niet aan om zijn komst op zondag 
14 november te bevestigen. U vindt 
er alles over terug in deze editie van 
Grobbendonk.direct. Veel leesplezier!

Hedwig Soetemans
Voorzitter CD&V Grobbendonk-Bouwel

Woordje 
van de voorzitter
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Lees ook ‘Bergstraat Grobbendonk krijgt een nieuw wegdek 
en een schoolvriendelijk octopus-kleedje’, 

op pagina 4!

wandeling
CD&V Grobbendonk–Bouwel orga-
niseert een kennismakingswandeling 
in de pas aangekochte bossen van 
“Philips” en hiervoor is iedereen uit-
genodigd op 28 november om 10 uur 
(stipt) in de Kabienstraat 20?


