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Geacht College, 
 
Hierbij vraag ik namens de schooldirecteuren van obs Valckesteyn te Poortugaal en obs De Overkant 
te Rhoon en het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard aandacht voor de 
verkeersveiligheid van onze schoolkinderen. 
 
Vier jaar gelden heeft het bestuur van Stichting OPO Albrandswaard zich tot het College van B en W 
gewend over dit onderwerp. “Dat de verkeersveiligheid van onze Albrandswaards basisschoolkinderen 
u aan het hart gaat, steun ik uiteraard van harte,” liet wethouder Van Ginkel op 22 september 2014 
ons in een antwoord weten.   
 
Op 7 oktober 2014 heeft het bestuur van Stichting OPO Albrandswaard vervolgens een 
knelpuntenbrief aan het College van B en W gestuurd. In deze brief gaven wij het volgende aan: “De 
reis naar Sporthal Rhoon vanuit Valckesteyn Zuid en Valckesteyn Noord is nog langer. Omdat lopen 
vanwege het enorme tijdverlies geen optie is, worden beide trajecten met de fiets afgelegd. Dit brengt 
echter ook risico’s met zich mee. Zo is de situatie rondom het metrostation onveilig en kan zich ook op 
ieder moment op de Stationsstraat een gevaarlijke situatie zich voordoen. Door de nieuwe inrichting 
van deze straat rijden de auto’s weer veel harder en zijn de fietsers volledig onbeschermd omdat de 
beide fietspaden slechts met een stippellijn zijn afgeschermd, waardoor in de praktijk het autoverkeer 
de fietspaden als rijbaan gebruikt.” 
 
Vier jaar later moet er helaas geconcludeerd worden dat deze gevaarlijke situatie onverminderd is 
blijven voortbestaan. Er zijn geen maatregelen vanuit de gemeente genomen die de veiligheid van de 
schoolkinderen ten goede komen. Bij gebrek aan voldoende ruimte in Poortugaal fietsen de leerlingen 
van de groepen 7 en 8 van Valckesteyn nog altijd voor gym naar de sporthal in Rhoon. Ook kinderen 
van De Overkant komen in de bovenbouw regelmatig met de fiets naar de gym in de sporthal.  
 
Daarbij vormt de schijnveiligheid van de twee fietsstroken in de Stationsstraat nog altijd een groot 
gevaar. De straat suggereert dat fietsers aan beide zijden veilig zijn, maar automobilisten beschouwen 



de straat als één geheel – en bij gebrek aan een afgeschermd fietspad is dat het ook - en gebruiken 
de hele weg. Het gevolg is dat er bij inhalen (van fietsers e.d.) gevaarlijke situaties ontstaan wanneer 
er ook fietsers vanuit de andere richting aankomen. Dan blijkt het zogenaamde fietspad geen enkele 
bescherming meer te bieden.  
 
Bijkans nog gevaarlijker is de situatie rondom het metrostation met wachtende en draaiende auto’s. 
Deze onoverzichtelijke situatie driegt nu nog veel erger te worden doordat u het plan heeft opgevat om 
pontificaal naast de sporthal Rhoon het Huis van Albrandswaard te gaan te bouwen. Dit zou een 
enorme toename van het aantal auto’s in het gebied rondom de Sporthal en derhalve van de 
onveiligheid voor fietsende kinderen betekenen. Parkerende, wachtende, dubbelgeparkeerde, 
langsrijdende en kerende auto’s zullen voor nog meer onoverzichtelijkheid en daarmee gevaar 
zorgen.  
 
Directies en bestuur van Stichting OPO Albrandswaard vragen het College van B en W met klem om 
besluiten te nemen die de verkeersveiligheid van schoolkinderen ten goede komen en hier serieus 
werk van te maken. Ouders moeten het vertrouwen hebben dat hun kinderen een veilige route kunnen 
volgen op weg naar en van de gymles. Daarbij willen wij als directies en schoolbestuur er alles aan 
doen om ongelukken met schoolkinderen te voorkomen. Wij gaan er vanuit dat het College van B en 
W hiertoe bereid is. 
 
Graag gaan wij hierover met u in overleg. 
 
Namens de directies en het bestuur van Stichting OPO Albrandswaard, 
 
René Terhoeve, algemeen directeur  


