
Onveilige schoolroute 
in Rhoon

Keuzes die de gemeente Albrandswaard 

kan maken om kinderen VEILIG

zelfstandig van huis naar school           

(en weer terug) te laten gaan!

d.d. 22 juni 2021



Waarom deze inspraakbehoefte?

Ruim anderhalf jaar “geduld”:

• Eerste contactverzoek met de gemeente in augustus 2019.

• Eerste geslaagde ambtelijk contact in oktober 2019 (na indienen van 
een formele klacht). Wandeling schoolroute met ambtenaar in 
november 2019.

• Eerste indirecte reactie van wethouder Heezen in december 2019: 
“Niet prioritair”.

• Eerste (en enige) directe contact met wethouder Heezen in oktober 
2020. Met mondelinge toezegging tot samenwerking.

• Artikel in de Schakel Albrandswaard in februari 2021.

• Inspraak raadscommissie in juni 2021.



Wat is het probleem?

• Kinderen uit de wijk Essendael e.o. kunnen nu nietVEILIG zelfstandig naar de 

basisschool fietsen of lopen. 

N.B. Het gaat om de veiligheid van honderden kinderen!!!

• De inrichting van de openbare ruimte is ruim onvoldoende voor (doorgaande) fietsers en 

wandelaars. Ook de veiligheid en het woongenot van dijkbewoners is in het geding.

• Het grootste knelpunt is de Tijsjesdijk.

N.B. Zie ook het krantenartikel in De Schakel Albrandswaard van 
18 februari 2021 over de Tijsjesdijk.



Wie vragen aandacht voor dit probleem?

• Een groep ouders van schoolkinderen uit de wijken Essendael

en Ghijseland

• Een groep bewoners van de Tijsjesdijk

• Een groep bewoners van de Dorpsdijk



Hoe ziet de situatie er nu uit?

Inrichting van de Tijsjesdijk, inclusief enkele kruisingen, is 

onveilig voor fietsers en wandelaars.

Kijkt u s.v.p. naar de volgende foto’s



Het grootste deel van de Tijsjesdijk is 
een brede strook asfalt zonder voetpad of fietsstrook.



Het wegdek is van een‘afschuwelijke’ kwaliteit
met veel kuilen en hobbels.



De huidige verkeersafremmende maatregelen maken het 
juist onveiliger voor fietsers en voetgangers.



Het zicht bij o.a. de kruispunten ‘Tijsjesdijk/Gaarde’ en
‘Tijsjesdijk/Essendijk/ Dorpsdijk’ is slecht en “chaotisch”.



Hoe ziet een goede 30-km zone er eigenlijk uit?

Benodigde maatregelen volgens SWOV (Wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid):

• Snelheidsremmers en geloofwaardige limiet

• Politietoezicht

• (Gebiedsgebonden) ISA (= Intelligente Snelheidsassistentie)

• Buurtaanpak

• Overzichtelijkheid, oversteekvoorzieningen en voorrangskruisingen

Bron: www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/30kmuur-gebieden



Hoe “scoort” de Tijsjesdijk op de criteria van SWOV?

Onderwerp “Score”

Snelheidsremmers en geloofwaardige limiet MATIG TOT SLECHT

Politietoezicht SLECHT

(Gebiedsgebonden) ISA (= Intelligente Snelheidsassistentie) SLECHT

Buurtaanpak MATIG

Overzichtelijkheid, oversteekvoorzieningen en voorrangskruisingen MATIG TOT SLECHT

TOTALE “SCORE” MATIG TOT SLECHT



Wat gaat nu niet goed? (1/2)

Deur tot deur logica onvoldoende

Verkeersonveiligheid voor schoolkinderen speelt niet alleen rondom 
de school; het gaat om de ‘verkeersveiligheid van deur tot deur’.

Huidige inrichting voldoet niet

Het kan niet zo zijn dat maatregelen in een 30-km zone, zoals de 
huidige snelheidsremmers/obstakels, zorgen voor een slechtere 
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Dan zijn dat dus niet 
de goede maatregelen!



Wat gaat nu niet goed? (2/2)

Poller biedt slechts een beperkte oplossingswaarde

De ‘poller’ op de Tijsjesdijk is onvoldoende als zelfstandige oplossing. Bovendien 

biedt deze ‘poller’ geen enkele oplossingswaarde voor de verkeersveiligheid op 
woensdag- en vrijdagmiddag (en voor kinderen die tussen de middag naar huis 
willen). En soms komt de poller helemaal niet omhoog als dat wel zou moeten.

Herinrichting Bomenbuurt in 2020 is een gemiste kans

Gemiste kans toen de omgeving van de Tijsjesdijk opnieuw is ingericht vorig jaar. 

Het belang van een veilige en prettige interwijkverbinding of schoolroute is totaal 
niet meegenomen. Waarom is de doorgaande fietser of voetganger niet 
gefaciliteerd? 



Advies aan de gemeenteraad (1/2)

Kinderen kunnen nu niet VEILIG zelfstandig van huis naar school (en terug) fietsen of 

lopen. Dit kan in een relatief rustig dorp als Rhoon toch niet de bedoeling zijn?! Dus…

FaciliteerVEILIG fietsen en lopen van deur tot deur

Eind mei 2021 was er bij de Don Bosco school een actie om aandacht te vragen voor een verkeersveilige schoolomgeving 

met een oproep om meer met de fiets of lopend naar school te komen. Zorg er dan voor dat fietsen en lopen VEILIG is van 
deur tot deur! Faciliteer dit goed!

‘Auto te gast’ als leidend principe

Binnenkort wordt 30 km/u in de bebouwde kom de algemene norm in Nederland. Zie deze ontwikkeling als een kans om 

de openbare ruimte/weginrichting veilig en prettig voor fietsers en wandelaars te maken! Dus zorg ervoor dat de auto écht 
te gast is!



Advies aan de gemeenteraad (2/2)

Kinderen kunnen nu niet VEILIG zelfstandig van huis naar school (en terug) fietsen of 

lopen. Dit kan in een relatief rustig dorp als Rhoon toch niet de bedoeling zijn?! Dus…

Meekoppelkansen benutten wanneer gewenst

Zie deze ontwikkeling als een kans om ook andere maatschappelijke thema’s als meekoppelkans te 
verbeteren. Denk o.a. aan een prettige leefomgeving met meer groen en duurzaamheid (circulariteit, 

klimaatbestendigheid, energietransitie e.d.).

Prettig voor alle fietsers en wandelaars

Deze verbeteringen zijn gunstig voor iedereen. Niet alleen de schoolkinderen en hun ouders zullen u 
dankbaar zijn. Alle fietsers en wandelaars profiteren namelijk mee!



Hartelijk dank voor uw aandacht!

Bron: https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving


