
Schriftelijke vragen 
Reg. Nr. 2018-01

Datum:  3 januari 2018 (in te vullen door de griffie)
Van: D66/GL en PvdA (in te vullen door de aanvrager)
Aan: College 
Onderwerp: Verkeersmaatregelen schoolzone 

Rhijnsburglaan
(in te vullen door de aanvrager)

Datum beantwoording: (in te vullen door organisatie)
Behandeld in college van: (in te vullen door organisatie)

Toelichting 
Een vraag over de veiligheid rondom de schoolzone van specifiek het verkeer op de Rhijnsburglaan 
heeft onze fracties bereikt. Meerdere keren zou reeds aangegeven zijn dat de situatie steeds 
gevaarlijker wordt. De auto’s gaan steeds harder rijden en reageren steeds agressiever op het 
moment dat men er iets van zegt of bestuurders er op wijst. De onveilige situatie zou vooral 
ontstaan omdat er in deze kinderrijke buurt kinderen graag over willen steken om op het schoolplein
te kunnen spelen na schooltijd. Dagelijks worden gevaarlijke situaties met kinderen gezien die willen
oversteken waarbij automobilisten niet eens het besef hebben gehad dat er een bijna-ongeluk was.
Drie dagen heeft er een werkende snelheidsmeter gestaan wat in die periode zichtbaar geleid zou 
hebben tot verbeteringen. Verkeersborden die duidelijk moeten maken dat het een 30km-zone 
betreft komen er niet of zijn onvoldoende (schoolzone) zichtbaar en of verlept. Buurtbewoners 
hebben ook contact gezocht met de scholen, die ook aangeven de klachten over wangedrag met 
parkeren en de snelheid tijdens maar ook zeker na schooltijden te herkennen. Als wij het goed 
hebben begrepen, worden i.o.m. de gemeente de boa’s (opsporingsambtenaren) ingezet, waarvan 
men aangeeft dat deze nog niet ingrijpen en te zichtbaar zijn om hier grip op te krijgen. Geschetst 
wordt dat het probleem steeds erger wordt met steeds meer agressie.
Oplossingen die aangereikt worden zijn: betere bebording, weg daadwerkelijk als 30km-zone 
inrichten, Victor Veiligs op de weg gefaciliteerd door de gemeente, stickers uitdelen aan bewoners 
voor op de containers, politiecontrole (lasercontrole, flitser, of een vaste snelheidsmeter enz.).
Graag willen wij de onderstaande vragen z.s.m. beantwoord krijgen, doch uiterlijk binnen de termijn
van 4 weken die normaliter staat voor het beantwoorden van schriftelijke vragen. 

Vragen: 
1. Wat is de visie van het college op de veiligheid rondom de schoolzone van specifiek de 

Rhijnsburglaan? 
2. Herkent het college de geschetste problematiek?
3. Zo ja, wat heeft het college reeds gedaan en welke (vervolg-)maatregelen wil het college 

inzetten om ervoor te zorgen dat automobilisten zich ook aan de snelheid aldaar houden?
4. Wordt de Boa op de juiste uren ingezet om de overlast in te perken? 
5. Zijn er bij het college ook problemen bekend rond andere schoolzones? 
6. Zo ja, hoe gaat het college daar mee om? 

Namens de fractie van PvdA Heerde en D66/GroenLinks,
Siebren Buist en Dianneke Landman

Antwoord (in te vullen door organisatie) 
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