
 

Leerlingen veilig naar school via fietspad
Wilderszijde
Geplaatst op: 31-05-2016 

Wethouder Simon Fortuyn en schooldirecteuren Jan de Jong en Peter Wind zijn blij dat leerlingen
niet meer over de rotonde hoeven te fietsen.

Lansingerland – Het is maar een klein stukje fietspad, maar het heeft de gemeente
Lansingerland heel wat hoofdbrekens gekost. Nu is de fietstunnel aan de Boterdorpseweg
dan toch ontsloten en leidt een rood fietspad de leerlingen van Melanchton Bergschenhoek
en Wolfert Lyceum veilig naar school.

Middelbare scholen en gemeente werken al jaren aan de realisatie van het pad aan de Wilderszijde.
Nadat alle procedurele hobbels zijn genomen, is het pad op 20 mei opengegaan. Hierdoor hoeven
scholieren niet meer per se de rotonde Boterdorpseweg/Randweg-West te passeren. Wethouder
Simon Fortuyn is blij dat het fietspad er ligt: “De veilige route naar school is er nu.”
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