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schríftelijke vraag parkeersituatie De Dromedaris

Beste heer Cobussen,
Op 16 april 2019 ontvingen wij uw bericht met foto’s over de parkeersituatie bij basisschool De
Dromedaris in Beuningen. Met deze brief hopen wij uw vragen te kunnen beantwoorden en de
situatie te verduidelijken.
Op basis van de vrees vanuit de samenleving over een verkeersonveilige situatie bij De Dromedaris
heeft u vragen. Hieronder ziet u deze vragen met daarop ons antwoord.
1.

Zijn we bekend met deze situatie?
Antwoord: De basisschool heeft honderden leerlingen. Die komen in een korte tijd bijeen. We
kennen melding uit de buurt van parkeeroverlast, hoewel dit meer speelde in de straat
Berkenpark. De gemeente heeft al veel contact gehad met de schooldirectie en omwonenden.

2.

Welke acties zijn er vanuit de school/gemeente genomen om ouders bewust te maken van deze
situatie?
Antwoord: Vanuit de gemeente zijn de afgelopen 8 jaar diverse maatregelen op straat
uitgevoerd:
» Een stopverbod tijdens schooltijden aan de straatzijde tegenover de school
» Verkeersborden en markeringen dat weggebruikers zich in een schoolzone bevinden
» Verwijderde betonnen elementen op de plek waar veel kinderen oversteken
» Een afsluithek op het terrein voor de schoolingang om spelende kinderen bijeen te houden
» Dick Bruna-verkeerstegel met oversteekhulp voor kinderen
» Markering van de uitrit in de langsparkeerstrook voor de school
» Plantenbakken in een doodlopend deel van het Berkenpark tegen parkeeroverlast
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Daarnaast zijn vele communicatieve acties geweest samen met het schoolbestuur om de ouders
te attenderen op goed en veilig parkeergedrag. Ook hebben onze boa en een regionaal
verkeersteam van de politie diverse keren gewaarschuwd en boetes uitgedeeld rondom de
school.
3.

In hoeverre is het college bereid om te handhaven door middel van het inzetten van een boa?
Antwoord: In de Wolfsbossingel zelf zijn de meldingen volgens onze wijkcoördinator de laatste
járen afgenomen. Mochten excessen zich weer vaker voordoen, zoals op uw aangeleverde foto’s
is te zien, dan verzoeken wij onze boa’s inderdaad hiertegen op te treden. Dit wel het liefst in
gezamenlijk afgestemde communicatieve acties met de schooldirectie.

4.

In hoeverre is het college bereid om een éénzijdig parkeerverbod in te stellen om dit probleem
goedkoop en efficiënt op te lossen?
Antwoord: Om een parkeerverbod in te stellen, moeten we een verkeersbesluit nemen. Dit
besluit dient verkeerskundige gemotiveerd te worden en ook is er voldoende draagvlak nodig
vanuit omwonenden en de school. We moeten goed kijken of verkeer bijvoorbeeld niet veel
harder gaat rijden aan de kant waar geen auto’s meer geparkeerd staan. Daarmee kan een
onveilige situatie ontstaan. Ook is het nodig te bekijken aan welke kant het parkeerverbod het
beste kan werken.
Kortom, er gaat procedureel wat tijd overheen om het besluit te nemen en de maatregel in te
stellen. Onze verkeerskundige treedt graag samen met de betrokkenen in overleg om de
mogelijkheden te bekijken.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
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Geachte college,
Wij hebben vanuit de samenleving diverse signalementen ontvangen over de parkeersituatie
bij de dromedaris. Men vreest dat het een kwestie van tijd is totdat er ongelukken gebeuren. In
de bijgevoegde foto's ziet u de situatie die dagelijks voorkomt. Mijn fractie heeft daarom de
volgende vragen:
- In hoeverre bent u bekend met deze situatie?
- Welke acties zijn er vanuit de school/gemeente genomen om ouders bewust te maken van
deze situatie?
- In hoeverre is het college bereid om te handhaven door middel van het inzetten van een boa?
- In hoeverre is het college bereid om 1 zijdig parkeerverbod in te stellen om dit probleem
goedkoop en efficiënt op te lossen?
m.v.g.,
Pascal Cobussen
fractievoorzitter BN&M

