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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De veiligheid rondom scholen is een blijvend aandachtspunt voor iedereen. De gemeente zet hier 
vaak en veel op in. De fractie EVA heeft begrepen dat bij de Julianaschool wederom nagedacht wordt 
om de veiligheid te verbeteren en heeft hierover de onderstaande vragen. Met deze 
raadsinformatiebrief geven we antwoord. 
 
Raadsvragen 
De fractie van EVA heeft de volgende vragen voor de wethouder: 
 
Vraag 1. Over welke kansrijke maatregelen wordt nu serieus nagedacht? Blijft het groen aan de 
voorkant van de school wel gehandhaafd? 
  
Antwoord: Om de veiligheid te verbeteren onderzoeken we een aantal mogelijkheden. We bekijken  
of een parkeerverbod in de Julianastraat aan de schoolkantzijde tijdens haal en brengtijden mogelijk 
is. Daarnaast onderzoeken we een Kiss&Ride zone voor fietsers, zodat het makkelijker en veiliger 
wordt om de kinderen op de fiets weg te brengen en op te halen. Verder bekijken we of het verlengen 
van de hekken aan de straatkant bij kan dragen aan de veiligheid. Dit zodanig dat het snel afzetten 
van een kind(eren) of juist het vanaf het schoolterrein de weg op hollen minder aantrekkelijk wordt. 
Het groen voor de school is eigendom van de school. In beginsel komt de gemeente daar niet aan en 
zijn we ook niet bekend met plannen daarvoor vanuit de school. Voor de gevolgen van mogelijke 
initiatieven op de locatie van ’t Centrum zal in 2021 een afzonderlijk verkeersonderzoek worden 
gedaan. 
 
Vraag 2. Worden school, ouders én omwonenden betrokken bij deze ideeën? 
 
Antwoord: Samen met de school en politie worden eerst de kansrijke oplossingen onderzocht en 
besproken. De oplossingen die kansrijk zijn worden vervolgens voorgelegd aan de omwonenden die 
de gelegenheid krijgen daarop te reageren. De school onderhoud het contact met de ouders.  
 
Vraag 3. Gedrag is het meest ingewikkeld om te beïnvloeden. Ouders overtreden regelmatig 
verkeersregels en zorgen zo zelf voor onveilige situaties, niet de inrichting van de openbare weg. Is 



  
  

 
 
 
  
  

 
het mogelijk om hier vaker te laten bekeuren door politie of BOA’s? Wordt er ook over andere 
manieren nagedacht om gedrag van ouders te beïnvloeden? 
 
Antwoord: De wijkagenten nemen scholen mee in hun surveillance op het moment dat zij in de buurt 
zijn. Ook bij de BOA’s hebben scholen de aandacht en controleren zij op deze locaties. 
Gedragsbeïnvloeding van ouders blijft lastig omdat deze groep lastig te beïnvloeden is. Wel heeft de 
school zich aangemeld voor het project School op Seef. Onderdeel van dit project is naast 
verkeerslessen voor de kinderen en een veilige buitenruimte ook beïnvloeding van het verkeersgedrag 
van ouders. Zonder dergelijke gedragsbeïnvloeding en handhaving heeft aanpassing van de 
buitenruimte maar beperkt invloed. Samen met de politie en de boa’s houden we acties om dit te 
versterken, zoals tijdens de Albrandswaakweek in juni dit jaar. 
 
Vraag 4. Kan een parkeerverbod rond de school mogelijk een oplossing bieden? Er zijn tenslotte 
parkeerplaatsen voldoende bij de winkels en op het parkeerdek. 
 
Antwoord: Zoals u heeft kunnen lezen in het antwoord op vraag 1 is dit onderdeel van de mogelijke 
oplossingen die we onderzoeken. 
 
Vraag 5. Kan er een hek bij de ingang van het grote plein aan de Julianastraat geplaatst worden, op 
dezelfde manier als aan de Beatrixstraat? 
 
Antwoord: Zoals u heeft kunnen lezen in het antwoord op vraag 1 is dit onderdeel van de mogelijke 
oplossingen die we onderzoeken. 
 
Vraag 6. Van een betrokken omwonende vernamen wij dat het ophalen van het huisvuil soms 
gelijktijdig met het brengen van kinderen gebeurt. Dat komt de veiligheid ook niet ten goede. Kan dat 
voorkomen worden (bij alle scholen)? 
 
Antwoord: De NV BAR Afvalbeheer houdt bij het ophalen van het huisvuil en in hun routes rekening 
met de breng- en haaltijden. Chauffeurs krijgen deze instructie ook mee. Er kan alleen niet uitgesloten 
worden dat het ophalen van huisvuil in dezelfde straat als de school soms samenvalt. Bij bijvoorbeeld 
vertraging in een route van het ophalen van huisvuil kan het voorkomen dat dit samenloopt, dit zou 
echter een incident moeten zijn. Indien dit structureel wordt dan roepen we bewoners op om hier een 
melding van te maken. Het is namelijk niet de insteek dat dit standaard plaats vindt.    
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