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Aanpak verkeersveiligheid rond de
schoolzone Duivenkamp
Aanpassingen:
Met dit wijkbericht wil de gemeente u graag informeren over de op
handen zijnde verbeteringen van de verkeersveiligheid in en rond de
schoolzone Duivenkamp bij het brengen en halen van kinderen naar de
scholen.
Naar aanleiding van een recent onderzoek, uitgevoerd door de politie, naar
de verkeersonveiligheid in en rond de schoolzone Duivenkamp zijn er een
aantal overleggen geweest tussen de politie, de scholen (de Kameleon en de
Tweesprong), de wijkcommissie Duivenkamp en de gemeente. Hierin is
gesproken over het verbeteren van de verkeersonveiligheid rond de scholen
op weekdagen.

-

Instellen stopverbod in de
schoolzone op weekdagen.
Aanleg voetpad in het
groen.
Aanleg extra zebrapad bij
ingang schoolplein.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er dagelijks, bij aanvang en
uitgaan van de twee scholen, chaotische en onveilige situaties ontstaan door
het brengen en halen van kinderen met de auto door de ouders.
Vooral in de ochtend ontstaan deze situaties geregeld, dit komt door de grote
hoeveelheden auto’s, fietsende en lopende ouders met hun kinderen.
Daarnaast zijn de ouders genoodzaakt om, door het ontbreken van een
trottoir en veilige oversteekplaats, met hun kinderen over de rijbaan naar de
ingang van het schoolplein te lopen.

De voornaamste aanbevelingen uit de gesprekken waren het instellen van
een stopverbod en het aanleggen van het ontbrekende voetpad. Vervolgens
heeft de gemeente besloten om deze punten uit te voeren, om zo de
veiligheid voor de schoolgaande kinderen in Duivenkamp te verbeteren.
Parkeer- en stopverbod
Binnen alle woonwijken van Maarssenbroek is een parkeerverbod van kracht.
Dit betekent dat er uitsluitend in de parkeervakken geparkeerd mag worden.
Dit geldt dus ook voor Duivenkamp en de schoolzone.
Door de hoeveelheid auto’s die in de ochtend en in de middag naar de
schoolzone komen en het aantal beschikbare parkeerplekken, in de directe
omgeving, zetten de ouders hun auto geregeld langs de rondweg. Dit
veroorzaakt een onveilige en chaotische situatie.

Stopverbod in een schoolzone

Op last van politie en brandweer dient de doorgang van de rondweg
Duivenkamp te allen tijde gewaarborgd te zijn. Vandaar dat de gemeente
een stopverbod gaat instellen binnen de schoolzone op de rondweg van
Duivenkamp. Dit geldt op weekdagen tussen 08.00u en 16.00u.
Aanleg voetpad
Als tweede punt gaat de gemeente het ontbrekende voetpad bij de school
aanleggen. Met dit pad hoeven voetgangers niet meer over de rijbaan te
lopen. Hiervoor zal wel een deel van het groenvak en zes bomen moeten
wijken. Om het groene beeld langs de rondweg van Duivenkamp toch
zoveel mogelijk te behouden zal het voetpad tegen het schoolplein aan
worden gelegd. In het overgebleven groenvak (van ca. 2,5m breed) zullen
zes Lindebomen (Tilia europaea 'Erecta') in één lijn terug geplaatst worden.
Ook legt de gemeente een zebrapad aan ter hoogte van huisnummer 617.

Linde: Tilia europaea 'Erecta’

De werkzaamheden voor de aanleg van het voetpad vinden nog in 2015 plaats.
De gemeente begint met het verwijderen van de bomen en het groen. Vervolgens
wordt het voetpad aangelegd. Het terugplanten van de bomen zal echter pas in
het voorjaar gebeuren.
Promotiedag
Naast deze fysieke maatregelen worden de ouders, kinderen en
omwonenden, met een promotiedag opnieuw bewust gemaakt van de
verkeersveiligheid en de -regels. Deze dag zal georganiseerd worden door
de politie in samenwerking met de scholen, de wijkcommissie en de
gemeente. Daarnaast zal de politie meer controles gaan uitvoeren op de
naleving van de verkeersregels.
Heeft u naar aanleiding van dit wijkbericht vragen of opmerkingen, dan kunt u
contact opnemen met gemeente Stichtse Vecht via telefoonnummer 14 0346.
Contactpersoon is Rick Knoops.
Het verspreidingsgebied van dit wijkbericht is Duivenkamp huisnummers
547, 549 en 574 tot en met 652.

