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Samen!



Onderzoek op de schoollocaties

• Korte impressie:
– Waar komen kinderen vandaan?
– Hoe komen ze naar school?
– Wat bepaalt de routekeuze?
– Beoordeling verkeersveiligheid rondom school?



Onderzoek op de schoollocaties

respondenten reacties
Hoffenne 56
De Jutter 37
Bewoners/overig 65
TOTAAL 158
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Hoffenne

Alleen, lopend

Alleen op de fiets

Gebracht, lopend

Gebracht met de fiets (kind fietst zelf)

Gebracht met de (bak)fiets (kind zit
bijvoorbeeld achterop of in de bak)

Gebracht met de auto

Anders, namelijk
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De Jutter

Hoe gaat uw kind meestal naar school?

Onderzoek op de schoollocaties



Waarom kiest u voor de (school)route?
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HET IS DE KORTSTE 
ROUTE

HET IS DE VEILIGSTE 
ROUTE

HET IS DE MOOISTE 
ROUTE

HET IS DE ENIGE ROUTE OVERIGE REDEN

Hoffenne De Jutter

Onderzoek op de schoollocaties



Wat vindt u van de verkeersveiligheid 
rondom de school?

Onderzoek op de schoollocaties
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GOED REDELIJK MATIG SLECHT

Hoffenne De Jutter bewoner/overig



Bespreken knelpunten
(deze bijeenkomst)

• Knelpunten doornemen
• Discussie: worden de knelpunten door 

iedereen gedeeld? Wat zijn oorzaken?

Bespreken oplossingsrichtingen
(volgende bijeenkomst)

• Per knelpunt maatregelen bedenken
• Infrastructuur, gedrag, educatie en 

handhaving



knelpunten
• Infrastructuur
– Veilige wegen en kruispunten

• Gedrag
– Veilig en verantwoord verkeersgedrag 

van alle weggebruikers
• Educatie / voorlichting
– Goed opgeleide en voorgelichte 

weggebruikers (jong en oud)
• Handhaving
– Controleren dat regels en afspraken 

worden nagekomen en, indien nodig, 
ingrijpen / corrigeren



Locaties knelpunten

Aantal maal genoemd:

• > 22 x
• 16 x
• 10 x
• 8x
• 6 x
• 5 x
• 4 x
• 3 x



• Onoverzichtelijk, slecht zicht (o.a. door begroeiïng, bloemenkraam en 
geparkeerde busjes), te smal

• Voorrang wordt niet nageleefd
• Hard rijden, oversteek tandarts gevaarlijk (wellicht weg?)
• Fout parkeren (bijvoorbeeld op stoep of voor ingang AH, o.a. busjes)
• Druk door AH-bezoekers en leveranciers, ook op zaterdag en zondag

Knelpunt: Bonnikeplein (voorzijde Albert Heijn, 
parkeerplaats)
(22x genoemd door Hoffenne, Jutter en bewoners)



Knelpunt: Beeklaan/Bonnikeplein (rotonde)
(16x genoemd door Hoffenne en bewoners)

• Fietspad voegt plotseling in op de weg, fietsers worden klem gereden
• Fout geparkeerde auto's, auto's die wachten op een parkeerplek, file’s
• Auto’s rijden hard over de rotonde en snijden de bochten af
• Fietsers geven geen voorrang en rijden tegen de richting in
• Slecht overzicht, onduidelijke voorrang (door kanalisatiestrepen), druk
• Voorrang zijweg (Noordhoren), ballen op rijbaan door speelveldje



Knelpunt: Alk (voorzijde De Jutter)
(10x genoemd door De Jutter en een enkele bewoner)

• Druk met auto’s in de schoolspits, andere ingang (Scholekster) is drukker
• Fout geparkeerde en achteruitrijdende auto’s en ouders die hun kinderen 

met de auto afzetten bij de schoolingang, gevaarlijk voor voetgangers en 
fietsers

• Onoverzichtelijk door bochten en hoge heg
• Er wordt niet gestrooid bij gladheid



Knelpunt: kruispunt Hoogtij/Springtij/Uitvaltij
(10x genoemd door Hoffenne en bewoners)

• Auto’s rijden hard (slijtplekken drempels)
• Onduidelijkheid voorrang
• Slecht zicht en onoverzichtelijk
• Fout geparkeerde auto's



Knelpunt: Scholekster
(8x genoemd door De Jutter en een enkele bewoner

• Druk in de schoolspits, Chaos met auto’s die willen parkeren of kinderen wil 
afzetten. Veel “kiss and ride” en foutparkeren

• Automobilisten letten niet op fietsende kinderen
• Veel lopende kinderen en ouders, geen trottoirs in combinatie met veel 

verkeersbewegingen
• Auto’s rijden na halen en brengen achteruit de Alk op



Knelpunt: kruispunt Alk/Bonnikeplein
(6x genoemd door Hoffenne, De Jutter en bewoners)

• Hoge snelheid automobilisten
• Onduidelijke voorrangssituatie
• Druk, verkeer van alle kanten
• Smalle wegen, voorsorteren, daardoor wordt weg geblokkeerd
• Lastig oversteken voor kinderen



Knelpunt: Invaltij (voorzijde Hoffenne)
(6x genoemd door Hoffenne en een enkele keer door De Jutter)

• Hard rijdende automobilisten
• Fout geparkeerde auto’s (o.a. voor de ingang)
• Onoverzichtelijke bocht
• Erg druk met auto’s en fietsers
• Schoolingang onhandig, andere plek?
• Brommers en fietsers op de wandelpaden



Knelpunt: bocht Branding/Deining
(5x genoemd door Hoffenne en bewoners)

• Onoverzichtelijke bocht, ouders staan daar met fietsen op de weg en 
kinderen steken daar over

• Druk in de schoolspits
• Te weinig ruimte voor wegrijdende auto’s, fietsers en voetgangers
• Foutparkeren



Knelpunt: Vloedlijn (bocht bij brug en speelplaats)
(5x genoemd door Hoffenne en bewoners)

• Te weinig ruimte voor wegrijdende auto’s, fietsers en voetgangers
• Hard rijdende auto’s, er komen teveel mensen met de auto
• Foutparkeren
• Beperkt zicht, hierdoor rijden auto’s echter ook langzamer
• Status pad/bruggetje, hoe is de voorrang geregeld?



Knelpunt: kruispunt Hoogtij/Laagtij
(4x genoemd door bewoners en een enkele keer door Hoffenne)

• Krap wegprofiel, vooral gedrag weggebruikers (onvoorzichtig rijden)
• Onoverzichtelijk
• Gedrag automobilisten.



Knelpunt: Beeklaan/Gladiolusstraat (rotonde)
(3x genoemd door De Jutter en Hoffenne)

• Voor kinderen is de rotonde slecht te overzien. Ze krijgen ook regelmatig 
voorrang waar ze die niet hebben. Dit leidt tot verwarring

• Als fietser heb je daar geen voorrang
• Onoverzichtelijk voor het verkeer vanaf de rotonde
• Druk punt



Knelpunt: kruispunt Herenweg/Tolhoren
(3x genoemd door bewoners)

• Hard rijdende auto’s op Tolhoren, daardoor gevaarlijk voor overstekende 
fietsers

• Fietsers en bromfietsers nemen voorrang (en krijgen die ook)
• Door de drukte onoverzichtelijk



Knelpunt: kruispunt Het Laantje/Jan van Gent
(3x genoemd door Hoffenne, De Jutter en bewoner)

• Auto’s uit verschillende richtingen
• Voorrang onduidelijk (maak er een gewone voorrangskruising van)
• Hard rijdend verkeer, veel zwaar verkeer, plateau is te laag



Knelpunt: Hoogtij
(3x genoemd door Hoffenne en bewoner)

• Veel autoverkeer in de schoolspits en smalle weg. Fietsen met kind naast je 
fietsen gaat amper

• Foutparkeren
• Hard rijdende auto’s



Knelpunt: Uitvaltij (achterzijde Hoffenne)
(3x door Hoffenne en bewoner)

• Geen stoepen om op de lopen
• Hard rijdende auto’s
• Geen drempels, komt door aanwezigheid Van de Bergh Stichting 

(taxibusjes)
• Meer overlast van busjes dan van ouders van de school
• Iedereen wil zo dicht mogelijk bij school parkeren



Planning (voorstel)
stap
1. Schoollocatie aanmelden en partijen benaderen oktober 2018

2. Werkgroepbespreking 1: opstartoverleg 17 december 2018

3. Onderzoek routes en knelpunten Januari/februari 2019

4. Werkgroepbespreking 2: resultaten onderzoek 19 februari 2019

5. Werkgroepbespreking 3: zoeken naar maatregelen maart 2019

• Eventueel extra overleg over maatregelen? maart 2019

6. Informatiemoment april 2019

7. Werkgroepbespreking 4: vaststellen uitvoeringsplan mei 2019

8. Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst juni 2019

9. Uitvoeren uitvoeringsplan n.t.b.

10. Werkgroepbespreking 5: monitoring en evaluatie n.t.b.


