Heverlee, 17 december 2018
Beste ouders,

Het pilootproject van het leerlingenvervoer en de gemeente Herent werken samen aan een vlotter
busvervoer. Daarom zullen de nieuwe kinderen die vanaf maart 2019 worden ingeschreven en die
wonen in Herent vanaf september 2019 samen opgehaald en afgezet worden op 4 locaties in Herent.
Vanaf 11 maart 2019 start op 2 locaties een opvang. U kan zelf kiezen of u hiervan gebruik maakt of
niet. U kan uw kind(eren) brengen en afhalen:
-

Kinderopvang Toverveld, Overstraat 60 in Veltem-Beisem
Kinderopvang Hib Hop, Wildemanspark 36 in Herent

Als veel ouders hiervan gebruik maken, kunnen veel kinderen op dezelfde plaats opstappen en
afstappen waardoor de busrit korter wordt. Hierdoor zitten de kinderen minder lang op de bus. U
mag zelf kiezen of u van deze locaties gebruik maakt of dat u de huidige opstapplaats behoudt. Op
deze 2 locaties kan u van de kinderopvang gebruik maken onder de gewone voorwaarden.
Vanaf 2 september 2019 worden 2 centrale opstapplaatsen ingevoerd. U zal op deze plaatsen ook
gebruik kunnen maken van de aanwezige infrastructuur (u kan binnen wachten, toiletten gebruiken,
…) maar ouders dienen zelf in te staan voor toezicht. Ook hier mag u zelf kiezen of u van deze locaties
gebruik maakt of dat u de huidige opstapplaats behoudt.
-

Parking CC Wildeman
Parking sporthal Ivo Van Damme

Vanaf 2 september 2019 worden alle nieuw ingeschreven kinderen van Herent enkel opgehaald en
afgezet op bovenvermelde 4 locaties en dus niet meer aan huis.
De Parkschool doet een oproep aan alle gezinnen uit Herent om zoveel mogelijk gebruik te maken
van dit nieuwe aanbod. Leerlingen zitten nu vaak lang op de bus omdat onze drie bussen stoppen op
meer dan 40 verschillende plaatsen in Herent, soms op centrale opstapplaatsen maar vaak op
individuele thuisadressen. We kunnen de busritten voor alle kinderen aangenamer en korter maken
als elk gezin zijn steentje bijdraagt door vanaf 2 september 2019 gebruik te maken van één van deze
4 centrale opstapplaatsen in Herent.
In de bijgevoegde folder vindt u meer uitleg over de infoavond die hierover zal doorgaan op dinsdag,
15 januari 2019 van 20 tot 21 uur in het gemeentehuis van Herent. U bent hartelijk welkom.
Indien u nog vragen heeft, dan kan u de school contacteren:
-

telefonisch: 016 23 58 93
via mail: marleen.vanrijkel@leuven.be

Vriendelijke groeten,

Luc Hamels, directeur Parkschool Leuven

