
Zoen- en Zoefstrook  

Zoals u weet hebben we een "Zoen en Zoefstrook" op de parkeerplaats van de sporthal. Als u het 

parkeerterrein op rijdt, is dit de lange parkeerstrook aan de rechterkant.  

Graag willen wij u even een toelichting geven over het juiste gebruik van de "Zoen en Zoefstrook".  

 

Bij een Zoen- en Zoefstrook mogen ouders álleen even stoppen om kinderen uit dan wel in te laten 

stappen om vervolgens weer (voorzichtig) door te rijden. Het is belangrijk dat u zo ver mogelijk 

door rijdt naar voren, zodat andere ouders aan kunnen sluiten. Vergeet niet uw kind aan de veilige 

kant (de stoep) uit de auto te laten. Vandaar uit kan uw kind zelf naar het schoolplein lopen.  

Het is dan ook niet de bedoeling dat u deze strook gebruikt om langer te parkeren. We vragen u 

hier rekening mee te houden.  

We hopen op deze manier bij te dragen aan een goede doorstroming van het verkeer op de 

parkeerplaats. Helpt u mee?  

We hebben begrepen dat er vorig schooljaar al eens boetes door de politie zijn uitgedeeld. *  

Volgende week (1 t/m 5 oktober 2018) willen we samen met de Jacobus een ludieke actie houden 

over het juiste gebruik van de zoen en zoefstrook. Dit in samenwerking met enkele kinderen van 

groep 8 en de ouders van de verkeerswerkgroep.  We willen met kinderen (verkleed als agent) en 

verkeersouders (die een duidelijk zichtbaar verkeerbord van de zoen en zoefstrook vasthouden) de 

gebruikers van deze zone aanspreken op hun goede of minder goede gedrag. Een groene kaart van 

onze "politieagentjes" als ze de strook juist gebruiken en een "rode" kaart als het fout is.   

Ter informatie vindt u hieronder nog de wettelijke regelgeving van de Zoen- en Zoefstrook. 

*De wettelijke basis voor ‘kiss en ride' ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel van het RVV1990. 

Daarin staat dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een andere wijze of met 

een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. In de toelichting bij dit artikel 

wordt expliciet vermeld dat het afzetten en ophalen van passagiers (kiss en ride) hieronder valt.  

 


