Recto Bereikbaarheidsfiche

Naam school + LOGO + Adres + telefoonnummer
Naam : GBS Regenboog
Adres: Ulensstraat 83 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Telefoon: 02/426.40.42
Plaats hier u logo

Algemene informatie : De school werkt in samenwerking met GoodPlanet Belgium en Brussel Mobiliteit
aan een schoolvervoerplan. De werkgroep heeft de mobiliteitssituatie rond de school geanalyseerd en zet
concrete acties op voor een veilige en duurzame mobiliteit. Een actieve mobiliteit met een focus op
wandelen, fietsen, openbaar vervoer en carpoolen. Voor meer informatie kan u terecht bij de directie.
Te voet
De school is vlot te voet bereikbaar. De leerlingen kunnen de school bereiken via de Ribaucourtstraat,
de Lelorainstraat, de Vanderstichelenstraat of de Vandenboogaerdenstraat. Om 15u25 vertrekken
sommige leerlingen alleen te voet naar huis.
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Fiets
De school is bereikbaar met de fiets. De fietsers kunnen de school bereiken via de Ribaucourtstraat, de
Lelorainstraat, de Vanderstichelenstraat of de Vandenboogaerdenstraat. De meeste fietsers komen via
de Vanderstichelenstraat en de Vandenboogaerdenstraat, deze straten zijn voorzien van fietspaden.
Er is een fietsenstalling op school. Bezoekers kunnen hun fiets stallen in de school.

Auto
Gezien het tekort aan parkeerplaatsen en de éénrichtingsstraat raadt de school af om met de auto te
komen.
De ouders die toch met de wagen komen, worden met een leuk zebrapadbord aan de verkeersregels
herinnerd.

Openbaar vervoer
De school is vlot te bereiken met het openbaar vervoer.
Er zijn bussen, trams en de metro op het kruispunt Ribaucourtstraat – LeopoldII-laan alsook bussen op de
Picardstraat.
Halte Ribaucourt op de Ribaucourtstraat:

De Lijn 129 – 620
Mivb bus 89
metro halte Ribaucourt lijnen 2 en 6

Halte Ribaucourt op de LeopoldII-laan:

Mivb tram 51
De Lijn 129 – 213 – 214 – 230 – 231 – 232 – 233 – 240 - 241 –
242 – 243 – 245 – 250 – 251 - 260 – 355

Halte Picard:

Mivb bus 14 – 89
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