	
  
Betreft: oplossen schoolverkeersproblemen Steenhoek

Geacht College,

Rozendaal, 28 februari 2014

Bij het onderzoek door de Belangen Gemeenschap Rozendaal naar de mogelijkheid om
de basisschool toch op de Steenhoek te laten heeft contact met de omwonenden vele
reacties opgeroepen over de huidige situatie rond parkeren bij het halen en brengen van
kinderen.
Wij hebben daarom op woensdag 26 februari jl. de omwonenden van De Steenhoek
uitgenodigd voor een bijeenkomst waarvan wij u binnenkort een verslag zullen sturen.
Tijdens deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat men verbaasd was dat de
gemeente de laatste jaren geen enkel initiatief had genomen om de huidige chaos bij het
parkeren, vooral bij het ophalen, te verminderen. Gezien de verwachting dat het nog
lang gaat duren voordat een eventuele school op de Bremheuvel gebouwd is begrijpt
men niet dat er op korte termijn niets aan gedaan wordt.
Wij hebben de aanwezigen beloofd u te verzoeken een schoolroute van wijzerborden te
gaan voorzien zodat iedereen die een kind naar school brengt of afhaalt weet hoe men
wordt geacht te rijden.
Dit moeten geen officiële verkeersborden worden want dan zit men er in buitenschoolse
uren ook aan vast, maar eenvoudige routeborden, bijvoorbeeld met de woorden:
“Schoolroute” en “Vanaf hier parkeren”.
Een voorkeur tekende zich in de bijeenkomst af voor een begin van de route vanaf de
Genestetlaan de Jachtlaan in. Vervolgens linksaf via de Vossenberglaan naar de
Steenhoek en parkeren op het omlaag gaande stuk van de Jagermeesterlaan (linksaf na
hoek school).
Het idee van een kiss en doorrij plek voor de school aan de Steenhoek werd ook
geopperd en daar zou de school dan voor een “uitstaphulp” moeten zorgen, omdat de
deuren van veel auto’s op kinderslot staan en de deur vanuit buiten moet worden
geopend. Of die snel doorrijdende auto’s dan ook linksaf de Jagermeesterlaan afrijden of
juist beter rechtsaf het “oudje rondje” school rijden, laten we graag aan meer
deskundigen over.
Ons idee is het splitsen van doorrijdend verkeer en parkerende auto’s en dat lijkt op die
hoek te kunnen. Of daarbij pijlen op de grond voor de school aan de Steenhoek een
voordeel bieden voor het opvolgen van deze aanwijzingen is ook ter uitwerking aan
deskundigen.
Wij zullen u graag assisteren bij de verdere uitwerking van dit voorstel en verzoeken u
dringend dit verzoek los van de verkiezingen direct aan te pakken. Ook ontvangen wij
van de omwonenden voorstellen. Deze zullen wij aan u doorgeleiden.
Wij verzoeken u hierbij om prioriteit te geven aan de oplossing van deze problemen.
Met onze vriendelijke groeten namens de BGR
Alex Koning
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