Verkeersveiligheid
Veilig Verkeer Nederland heeft in opdracht van de school en de
gemeente, onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid rondom EBC
ICARUS. Uit de resultaten van de enquête kwam een aantal zaken sterk
naar voren. Maar liefst 67% van de betrokkenen vindt de verkeerssituatie
op de routes van huis naar school onveilig. Het meeste genoemde
probleem is de verkeersdrukte in de buurt rondom de school tijdens de
haal- en brengtijden. De enquête is ingevuld door 174 ouders, leerlingen,
grootouders, leerkrachten en buurtbewoners.

Fout parkeren

Oversteken

Hard rijden

55% van de betrokkenen die de
enquête heeft ingevuld ervaart
verkeersonveiligheid rondom
het thema van fout parkeren.
Bij drukte is er gebrek aan
parkeerruimte. Automobilisten
parkeren daarom op plekken
waar het niet mag waardoor de
verkeerssituatie
onoverzichtelijk wordt.

Op routes van en naar school
is oversteken lastig vanwege
de drukte en een gebrek aan
overzichtelijkheid en omdat
auto’s geen voorrang verlenen.
In de enquête heeft van de
ondervraagde mensen
aangegeven zich hierdoor
weleens onveilig te voelen in
het verkeer.

Veel betrokkenen die het
onderzoek hebben ingevuld
hebben een situatie aangekaart
waarbij te hard rijden als
probleem ervaren wordt.

Ruim

twee derde
vindt de verkeerssituatie in de
buurt niet veilig.

89%
1 op de 2
gaat praktijksituaties in het
verkeer met hun kind(eren)
oefenen!

vindt dat de kinderen lopend
of op de fiets gebracht en
gehaald moeten worden

‘Auto’s staan geparkeerd op
oversteekplekken en dan kan ik
niet zien wanneer ik kan
oversteken’

‘Auto’s rijden bij de
wegversmalling zo hard,
dat ik bang ben omgereden te
worden.’
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Afspraken: wat nu?
De verkeersveiligheid rondom school vraagt om afspraken. Dat kunnen
gedragsafspraken of aanpassingen zijn. Door de betrokkenen wordt
verwacht dat de volgende afspraken effect kunnen hebben:
Afspraken
- Parkeren in de vakken, laat de gele hekken VRIJ
- Geen auto’s in de bocht parkeren (Van Oostfrieslandstraat)
- Niet voorbij rood/witte paaltjes rijden tussen
- 8.15u-8.45u
- 14.00u en 14.30u
- Geef kinderen de ruimte om het schoolplein veilig te verlaten; de
ingang VRIJLATEN, fietsen elders parkeren
- Houd rekening met elkaar en spreek elkaar rustig aan om de
veiligheid rondom de school te vergroten!
Naast de afspraken gaan we (op korte termijn) ook met de gemeente in
overleg om een aantal (kleine) maatregelen te treffen rondom de school.
ALVAST BEDANKT VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING!

