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Mijn naam is Sanne, ik ben 11 įaar oud en woon in Sint Maartensbrug en Sint Maartensvlotbrug.

ik heb een probleem; mijn ouders zijn gescheiden en wonen allebei in een ander dorp daarom moet 
ik in de avond bijvoorbeeld naar mijn moeder als het al donker is. Het is een kilometer fietsen maar 
er is geen licht. Ik zou graag willen dat er lantaarnpalen komen zodat het licht is. In de winter is het 
donker buiten als ik naar school moet fietsen dat is helemaal niet fijn, dat vind ik en nog heel veel 
andere kinderen van de school De Brug. Er kunnen makkelijk takken liggen die je niet kan zien, je kan 
makkelijk botsen tegen mensen zonder licht en er kunnen gekke mannen in de bosjes zitten ik vind 

het griezelig en ben bang dat er iets gaat gebeuren. Ik vraag steeds of mijn ouders me kunnen 
brengen maar eigenlijk moet het toch met de fiets kunnen en je moet met een veilig gevoel van huis 
kunnen vertrekken, en ik heb mijn fiets nodig om weer naar school te kunnen fietsen. Aan de kant 
van de auto's is wel licht maar daar zie je niks van op het fietspad, dus mijn vraag is kunnen er 
lantaarnpalen komen zodat je er veiliger kan fietsen?

Ik zal bij mijn briefde handtekeningen/namen doen van de andere kinderen van mijn school die hier
ook la«;t van hphhpn

Ik hoop dat u er iets aan wilt doen en mij misschien een briefje terug kan sturen of er iets aan gedaan 

gaat worden.

Groetjes Sanne van zweeden 

Datum: 17-09-2019

{agen

Beste burgemeester mevrouw van Kampen,
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