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Verkeersveiligheid 
Vorige week maandag hebben we een informatieavond gehouden voor ouders, 
belangstellenden en buurtbewoners over de aanstaande verbouwing. Het was een fijne 
avond waarin we met elkaar van gedachten hebben kunnen wisselen over het bouwplan. 

Aan het begin van de avond kwam er een groep buurtbewoners binnen. Ze hadden klachten 
over het gedrag van ouders op de Veenslagenweg en op de parkeerplaats naast de school. 
De volgende klachten werden benoemd: dubbel parkeren, parkeren op de Kiss&Ride plaats, 
kinderen afzetten voor het hek van de school, het parkeren van auto’s op de parkeerplaats 
naast de school, op verzoek de auto niet willen verplaatsen en onaardig en a-sociaalgedrag 
(schelden, negeren, etc.). Ik ben geschrokken van deze klachten.  

Op die avond was de ouderraad en het bestuur aanwezig. Zij delen het inzicht dat er 
sprake is van overlast en van verkeersonveiligheid voor de kinderen. We hebben 
gezamenlijk besloten dat er maatregelen nodig zijn om beter om te gaan met de buurt en 
de bewoners en te zorgen voor de verkeersveiligheid rondom de school. 

Volgende week zal een bestuurs- of ouderraadslid ’s morgens vroeg auto’s tegenhouden 
en/of ouders aanspreken die de parkeerplaats naast de school willen opgaan. Aan 
teamleden is nadrukkelijk gevraagd niet op de parkeerplaats te parkeren maar hun auto 
bijvoorbeeld bij het manifestatieveld te parkeren. De komende tijd blijven we dit volgen 
en zullen we buurtbewoners vragen hoe het dan gaat. 

Voor de veiligheid van de kinderen is het van belang dat automobilisten rekening houden 
met het gebrekkige inzicht dat jonge kinderen in het verkeer hebben. Kinderen overzien 
de situatie nog niet en reageren niet adequaat op een gevaarlijke situatie. Regelmatig zien 
we het net goed gaan. We maken ons daarover zorgen. 

Samen met het bestuur en de ouderraad wil ik een dringend beroep op u doen. Mocht u met 
de auto zijn, wilt u dan uw auto parkeren bij de supermarkten, zodat de kinderen veilig 
over de Veenslagenweg kunnen fietsen? Mocht u de Kiss&Ride plaats gebruiken, wilt u dan 
na het kusje wegrijden? Ook voor het ophalen van de kinderen na de BSO vragen we u met 
de bovenstaande verzoeken rekening te houden. 

Parkeren op de parkeerplaats naast de school is dus niet gewenst en zorgt voor een 
gevaarlijke situatie voor de kinderen en veel overlast voor de buurtbewoners.  

Alvast bedankt voor uw begrip! 

Namens team, bestuur en ouderraad, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nancy de Graaff 


