
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE EX ARTIKEL 41 RVO 

Datum: 2-2-2017 

Aan de voorzitter van de raad. 

Onderwerp: Verkeerssituatie rond Oleanderhof te Arnemuiden 

 
Het college wordt verzocht antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
1. Is het college voldoende bekend met de verkeerssituatie bij de basisschool Oleanderhof te 

Arnemuiden? 
2. Is het aan het college bekend dat (onder andere) de zebrapaden zodanig zijn aangelegd dat 

met name overstekende kinderen onvoldoende bescherming hebben tegen 
ongewild/overlastgevend verkeersgedrag en dus onvoldoende beschermd worden door de 
inrichting van de oversteekplaatsen? 

3. Is het aan het college  bekend dat met name rond tijdstippen dat de school aanvangt en 
wanneer deze uitgaat er regelmatig (zeer) gevaarlijke situaties zich voordoen? 

4. Is het college met ons van mening dat de verkeerssituatie rond scholen zodanig dient te zijn 
ingericht, dat risico’s dienen te worden vermeden, met name op basis van de 
onberekenbaarheid van kinderen in de basisschoolleeftijd? 

5. Volgens ons hebben al eerder berichten van ouders en/of anderen het college  bereikt over 
deze situatie bij de Oleanderhof. Kan het college dit bevestigen? 

6. Is het college bereid om per direct beschermende maatregelen te nemen en de inrichting 
van de oversteekplaatsen zodanig aan te passen dat de veiligheid van overstekende 
mensen, maar vooral van de kinderen, beter wordt geborgd? Bijvoorbeeld door het 
instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur al dan niet in combinatie met 
fysieke maatregelen om die maximumsnelheid ook daarmee te bewerkstelligen? 

7. Is het college bereid om in overleg nieuwe stijl te gaan ( dus zonder vooringenomen 
onwrikbare standpunten) met ouders en school teneinde  te komen tot een passende 
oplossing?  

8. Is het college bereid om al dan niet door middel van actieve informatie de gemeenteraad op 
de hoogte te houden van de voortgang in dit dossier? 
 

Toelichting 

De LPM heeft berichten ontvangen over bovenstaande verkeerssituatie die door school, ouders 
en ons al geruime tijd als gevaarlijk wordt ervaren. Vandaar deze vragen. 

Namens de fractie van de LPM 
Piet Kraan 
 

 


