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Betreft: Raadsinformatiebrief Don Boscoschool verkeersveilige schoolomgeving

Geachte raadsleden,
Na een uitgebreid voorbereidingstraject heeft het college een besluit genomen over het creëren van
een verkeersveilige schoolomgeving rondom de Don Boscoschool. Naar aanleiding van dit besluit
willen we u informeren over het tot stand komen van het plan en het maatregelplan wat hieruit
voortgekomen is.
Kernboodschap
In samenwerking met diverse partijen is een maatregelplan opgesteld met als doel een verkeersveilige
schoolomgeving. Onderdeel van het plan zijn zowel infrastructurele wijzigingen als ook
verkeerseducatie en afspraken tussen de school en ouders. Uitvoering van het maatregelplan leidt er
toe dat de verkeersveiligheid voor leerlingen die van en naar de Don Boscoschool gaan sterk
verbetert.
Aanleiding
Door Buurt Bestuurt, de Don Boscoschool en directe omwonenden van de school wordt de gemeente
al langere tijd aangesproken op de verkeersonveilige situatie rondom de school. Binnen Buurt
Bestuurt is de verkeersonveiligheid ook als nadrukkelijk speerpunt benoemd waar gezamenlijk een
oplossing voor gevonden moet worden. Problemen worden met name veroorzaakt door de moeilijk
bereikbare locatie van de school maar ook door het gedrag van ouders. Om de veiligheid te
verbeteren is de Don Boscoschool als pilot benoemd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid
rondom scholen.
Participatie
De pilot is gestart met de oprichting van een project-werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van
omwonenden, ouders van leerlingen, het schoolteam, de politie, de provincie Zuid-Holland en de
gemeente. De projectleiding werd verzorgd door Veilig Verkeer Nederland (VVN). Deze werkgroep
heeft een voorstel gepresenteerd met daarin een totaalpakket aan maatregelen. Hierbij is niet alleen
gekeken naar de infrastructuur. Ook de school en de ouders spelen een grote rol. Bijvoorbeeld bij het
maken van afspraken over parkeren in de buurt van de school.
Proef
Met een deel van de maatregelen is eind januari 2016 een proefgedraaid. Deze proef is vervolgens
tijdens een bijeenkomst in de Don Boscoschool met bewoners, ouders van leerlingen, het schoolteam,
politie en BOA’s besproken. Daarbij kwam onder andere naar voren dat een deel van de omwonenden
overlast ervaart van de maatregelen. Het definitieve maatregelplan (zie bijgevoegde tekening) is waar
mogelijk aangepast om deze overlast zoveel mogelijk weg te nemen.
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Maatregelplan
Het definitieve plan bestaat uit een samenhangend maatregelenpakket op het gebied van:





Verkeerseducatie
Waaronder invoering van het verkeerseducatieprogramma ‘School op Seef’ (onder andere
praktische verkeerslessen voor leerlingen, samen met ouders)
Kleinschalige aanpassingen van de infrastructuur
Het gaat daarbij om een aantal verkeerstechnische maatregelen, zoals bijvoorbeeld het instellen
van voorrang voor fietsers op de rotonde Albrandswaardseweg - Albrandswaardsedijk, een
voetgangersoversteekplaats op de Dorpsdijk (ter hoogte van de Willibrorduskerk), het instellen
van eenrichtingsverkeer op het stukje Havendam voor de school en een Kiss & Ride voorziening
op de Havendam voor de Don Boscoschool (alleen tijdens de breng- en haal perioden).
Afspraken met ouders
De afspraken gaan onder meer over parkeerlocaties, halen en brengen van kind(eren) en het
inzetten van ouders als verkeersbrigadiers bij het kruispunt Dorpsdijk-Havendam.

Handhaving
Wanneer daar aanleiding voor is, gaan politie en BOA’s controleren en handhaven om eventuele
neven- en verdringingseffecten van de maatregelen te kunnen beheersen. Aandachtspunten zijn met
name eventuele verkeershinder en parkeeroverlast in aangrenzende woongebieden en straten.
Financiering
Het maatregelenplan met betrekking tot de kleinschalige infrastructurele maatregelen is begroot op
maximaal € 25.000,-. Voorgesteld wordt de uitvoering van de verkeersmaatregelen te financieren
vanuit het restkrediet Investeringsplan Verhardingen 2015. Deze reservering is aangekondigd in de
1ste financiële tussenrapportage 2016.
Het project is ook opgenomen in het Investeringsplan-Vervoersautoriteit 2016 van de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag. De aanpassing aan de rotonde Albrandswaardseweg-Albrandswaardsedijk is
als onderdeel van een regionale fietsroute in het kader van dit investeringsplan aangemeld en in
principe voor 50% subsidiabel. Indien de aanvraag toegekend wordt valt het investeringsbedrag dus
lager uit.
Communicatie
De omwonenden worden over het vastgestelde plan geïnformeerd via een informatiebrief. Daarnaast
zal het plan ook via de website van de gemeente Albrandswaard en een artikel in De Schakel worden
gecommuniceerd. De ouders van leerlingen van de Don Boscoschool zijn via de digitale nieuwsbrief /
groepsApp van de Don Boscoschool aangehaakt en geïnformeerd. Bewoners, omwonenden en
belanghebbenden worden ook op de hoogte gehouden over de voortgang en planning voor de
uitvoering.
Planning
Voor een aantal infrastructurele maatregelen is een verkeersbesluit genomen. Belanghebbenden
kunnen binnen 6 weken na publicatie in de Staatscourant van een verkeersbesluit bezwaar maken bij
burgemeester en wethouders van Albrandswaard. Na deze procedure wordt gestart met de uitvoering.
Het is de bedoeling om de verkeersmaatregelen voor het begin van het schooljaar 2016-2017 te
realiseren.

Bijlagen
1. Maatregelenplan Don Boscoschool verkeersveilige schoolomgeving (nr. 1086598)
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