Hoe kom ik op Speciale basisschool 'De Wissel'?
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Komende over de A7 vanuit de richting Amsterdam via de afslag

Rijdend op de Provinciale weg, bij het derde stoplicht rechtsaf

Hoorn Centrum op de rotonde rechtsaf de Provinciale weg

de Liornestraat oprijden (richting zwembad De Waterhoorn).

oprijden.

De Liornestraat vervolgen. (Let op het verspringen van de
banen voor rechtdoor). Na drie stoplichten volgt een

Komende over de A7 vanuit de richting Leeuwarden via de afslag

spoorwegovergang. Rechts van de weg kunt u het

Hoorn Centrum, de eerste rotonde driekwart nemend, de

schoolgebouw reeds zien staan.

Provinciale weg oprijden. Vervolgens de tweede rotonde half
Na het passeren van de spoorlijn Hoorn - Enkhuizen bij het

(rechtdoor) nemen.

derde stoplicht linksaf de Liornestraat oprijden (richting
Komende vanuit de richting Enkhuizen over de Provinciale weg

zwembad De Waterhoorn). De Liornestraat vervolgen. (Let op

deze blijven volgen richting Amsterdam. De weg blijven

het verspringen van de banen voor rechtdoor). Na drie

vervolgen tot je onder de spoorlijn Hoorn-Enkuizen doorgaat.

stoplichten volgt een spoorwegovergang. Rechts van de weg
kunt u het schoolgebouw reeds zien staan.

Sinds 1 januari 2003 maakt de omgeving van de school deel uit
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van het parkeervergunninggebied Venenlaankwartier.
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Wanneer u korte tijd (korter dan twee uur) moet
parkeren, dan kunt u - indien u een parkeerschijf heeft gebruik maken van de blauwe zone voor de deur.

RAC

p

Is de blauwe zone bezet, of heeft u geen parkeerschijf,
dan verwijzen we u naar het RAC terrein, alwaar u voor
een klein bedrag kunt parkeren. (€ 2,00 per dag)

Na het passeren van het spoor (pas op; een voetgangers- en
fietseroversteekplaats volgt!) Met de bocht mee naar rechts.
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Wanneer u liever niet betaalt voor het parkeren,
verwijzen wij u naar de Emmalaan (y) of het oostelijk

De eerste straat rechts is de Abbingstraat. Weer de eerste

deel van de Comm. Ravenstraat. (y) Hier kunt u gratis

straat rechts is de Wilheliminalaan. De school staat recht

parkeren. U dient hiervoor echter wel even om te rijden

voor u.

en een klein stukje te lopen.

Wanneer u niet rechtsaf slaat, maar ongeveer honderd
meter doorrijdt, kunt u rechtsaf het RAC-parkeerterrein
oprijden.

M.N.M. Leek
Adjunct-directeur
'De Wissel'

