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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door de fractie van CDA zijn op 25 februari 2019 onderstaande schriftelijke vragen gesteld over de 
verkeersveiligheid rond scholen binnen onze gemeente en op verkeersroutes naar de scholen toe. 
Middels deze informatiebrief geven wij antwoord op de vragen van de CDA-fractie. 
 
RAADSVRAGEN 
De fractie van CDA heeft de volgende vragen voor het college: 
 
VRAAG 1: Recent hebben werkzaamheden op de Dorpsdijk ertoe geleid dat schoolgaande 

kinderen naar de Don Boscoschool om moesten fietsen via de Albrandswaardseweg 
om de school te bereiken. Was het college op de hoogte van deze werkzaamheden 
met bijbehorende omleiding, en is dit met nabijgelegen scholen gecommuniceerd? 

 
ANTWOORD 1: Ja, deze werkzaamheden zijn bij de gemeente gemeld. De aannemer heeft op ons 

verzoek omwonenden en de school schriftelijk op de hoogte gesteld. Door de 
gemeente zijn de hulpdiensten geïnformeerd. Tijdens de afsluiting was er een 
omleiding ingesteld via de Zantelweg welke is afgestemd met de gemeente. 
Daarnaast was de school voor fietsers ook toegankelijk via het fietspad tussen de 
Essendijk en Havendam, evenwijdig aan de Dorpsdijk.  

 
VRAAG 2: Via (sociale) media lezen wij diverse reacties van bezorgde ouders over de 

verkeersveiligheid rond o.a. de Julianaschool in Rhoon en de scholencampus in 
Portland. Ontvangt het college zelf ook deze signalen vanuit schoolbesturen, ouders 
en andere belanghebbenden over verkeersveiligheid rond scholen en op 
schoolroutes? Anders gezegd: deelt het college de observatie van het CDA dat dit 
onderwerp leeft en aandacht behoeft? 

 



ANTWOORD 2: Ja, het college ontvangt deze signalen ook. We overleggen frequent met de scholen, 
politie en andere belanghebbenden over de verkeersveiligheid rondom de scholen. 
Rondom de schoolcampus Portland en de route ernaar toe zijn het afgelopen jaar ook 
aanpassingen uitgevoerd in afstemming met de school. Zo is er o.a. een extra 
zebrapad aangelegd en zijn er parkeerplaatsen verplaatst voor beter 
verkeersoverzicht om de verkeerssituatie van en naar de campus te verbeteren.   

 
VRAAG 3: Heeft het college de ambitie om met name binnen de wijken en rond scholen 

verkeersveiligheid samen met inwoners te onderzoeken en waar mogelijk te 
optimaliseren? Zo ja, op welke termijn verwacht het college deze ambitie vorm te 
geven? 

 
ANTWOORD 3: De afgelopen periode is rondom de Don Boscoschool en de scholencampus Portland 

geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheid van de schoolomgeving. Het college 
zet in op een veilige infrastructuur rondom de scholen wat ook nadrukkelijk 
opgenomen staat in de agenda van de samenleving en waar extra geld voor 
beschikbaar is gesteld. In samenwerking met de MRDH bied de gemeente daarnaast 
alle scholen kosteloos het verkeersprogramma School op Seef aan. Dit programma 
bevat zowel verkeerseducatie als een aanpak van de verkeersveiligheid en zet ook in 
op gedragsverandering bij de ouders. Tot op heden is hier helaas nog maar beperkt 
interesse in vanuit de scholen.  

 
VRAAG 4: Deelt het college de zorg die ouders hebben over o.a. het handhaven van 30-

kilometerzones rond scholen en ziet zij voor zichzelf een rol weggelegd in het 
handhaven ervan? 

 
ANTWOORD 4: De inzet op verkeersveiligheid bestaat uit drie thema’s. Een veilige infrastructuur en 

weginrichting is het eerste thema, hiervoor ligt een belangrijke taak bij de gemeente. 
Het tweede thema is voorlichting en educatie. Daarvoor werken de gemeente en 
scholen samen aan het beïnvloeden van het gedrag in het verkeer. Het derde thema 
is handhaving. Daarin ligt het primaat bij de politie, maar vindt wel frequent 
afstemming plaats tussen de gemeente en de politie. 

 
VRAAG 5: Kan het college aangeven of de specifieke veiligheid van schoolroutes op dit moment 

een punt van aandacht is? Zo ja, op welke manier wordt daar aandacht aangegeven? 
Zo niet, is het college bereid om samen met de schoolbesturen en een 
verkeerskundige in kaart te brengen hoe de verkeersveiligheid rond scholen en op 
schoolroutes kan worden verbeterd? 

 
ANTWOORD 5: Het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen is één van de speerpunten 

in de agenda van de samenleving. In dat kader proberen we ook alle scholen zover te 
krijgen dat zij meedoen aan het School op Seef programma. Hierin wordt middels 



 
 

verkeerseducatie gewerkt aan veilig gedrag in het verkeer maar ook met ouders 
gesproken over hun rol daarbij. Als onderdeel van dit programma worden ook 
knelpunten qua verkeersveiligheid op de schoolroutes en rond de school 
geïnventariseerd en waar mogelijk opgelost.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


