Beste ouders,
In 2015 zijn we gestart met een wijziging van de verkeerssituatie. In dit document kunt u vinden wat
dat inhoud.
Aanleiding.
Redenen waren de zorgen rondom het vervoer van ong 600 kinderen van en naar school. We zagen,
samen met ouders, situaties die vaak ‘net’ goed gingen en soms ging het ook net niet, erger dan wat
schaafwonden en blikschade ging het gelukkig niet.
Vooral de middagsetting met de tegengestelde stroom auto’s en fietsers in de v Goyenstraat is een
potentieel gevaarlijke situatie.
Een andere reden was dat er soms uit de buurt klachten waren van auto’s die de in en uitritten van
aanwonenden blokkeerden.
Ook de buschauffeurs van de AMS en PJ school vinden vaak geen plek meer in de buurt van de school
voor het ophalen van een grotere groep kinderen.
Traject
Samen met een verkeersbureau zijn we regelmatig bij elkaar gekomen, hebben we nagedacht en
gesproken met elkaar. In het begin van dit jaar hebben we auto’s, fietsers en voetgangers geteld en
in de gaten gehouden hoe lang er geparkeerd werd in de straten van de 2 scholen. Ook is er geteld
hoeveel parkeerruimte er is in de nabije omgeving van de 2 scholen, maar iets verder dan de 2
hoofdstraten (v Goyenstraat voor de PJ en de Nicolaas Maesstraat voor de AMS)
Ook hebben we contact gehad met gemeente, wijkagent, de buurt, kortom met veel mensen die
betrokken zijn bij verkeer en de scholen en de buurt. Als we wat willen veranderen dan moet
iedereen daar aan meewerken.
Oplossing
Wat hebben we bedacht als een mogelijke oplossing om onze kinderen zo veilig mogelijk op school te
krijgen en ook weer met een gerust hart te laten vertrekken.
Er zijn al heel wat maatregelen die we hebben getroffen in het verleden die prima werken.
-

Verschillende starttijden en eindtijden van PJ en AMS (als u op woensdag rijdt, dan weet u
wat er gebeurt als we ongeveer tegelijk ‘uitgaan’.
Meester Jos staat elke dag na schooltijd bij de v Goyenstraat de oversteek te begeleiden
Éénrichtingsverkeer in de v Goyenstraat rondom in en uitgaan scholen. (ongeschreven regel)
Goed oplettende ouders tijdens het ophalen en brengen van de kinderen. (dit is een
compliment, want mede door uw goede opletten gaat het vaak ‘net goed’)

We hebben een aantal maatregelen bedacht waardoor wij denken dat de situatie voor veel kinderen
veiliger wordt.
-

Een Kus & Ga strook in de v Goyenstraat
o ’s middags is deze strook voor de Taxibusjes
Een parkeerverbod in het bovenste stuk van de v Goyenstraat
Parkeren voor ouders die kinderen komen brengen en ophalen in de omliggende straten (v
Ruysdealstraat, van Heemstralaan enz)
Uitbreiding éénrichtingsverkeer

Hieronder 2 kaartjes met daarop
-

Kus en ga zone
Parkeerzone taxibusjes
Straten waar u kunt parkeren
Richting van het éénrichtingssysteem

Door spreiding van het parkeren in de wijk creëren we voor de school in de van Goyenstraat een
soort auto-luwe straat, wat veilig is voor de ouders die met meerdere kinderen aan komen lopen,
voor de fietsers die zo zonder tegemoet komend verkeer, veilig in de V Goyenstraat kunnen afdalen
(‘smiddags). Ook handig voor in de winter als niet iedereen in de straat vanuit parkeerstand weer
weg komt.
En door het éénrichtingsverkeer proberen we te voorkomen dat we elkaar in de nauwe straten zo
weinig mogelijk tegenkomen, waardoor we een soepelere verkeersstroom krijgen.
Ook de leerkrachten is gevraagd om ergens anders te parkeren. Zij zullen, zoals u ziet op het kaartje,
parkeren in het onderste gedeelte van de v Goyenstraat.
Het parkeerverbod in het bovenste gedeelte van de v Goyenstraat en ook de éénrichtingsroute zullen
alleen gelden op de momenten als de scholen ingaan (tussen 8.00 en 9.00) en als de scholen uitgaan
(tussen 14.30 en 15.30) Dit zijn dus afspraken met elkaar en geen te bekeuren regels die door de
politie gecontroleerd kunnen worden.
Ik wil u van harte oproepen om hier aan mee te werken.
Dit zijn de oplossingen die we hadden bedacht om een aantal problemen te tackelen.
Deze maatregelen zijn ingegaan op 30 maart 2015.

Met vriendelijke groeten mede namens,
Arnhemse Montessori school
Cees Sweere (buurt)
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