Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: Nieuwbouw Kindpark Boekel
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 28-6-2018
Besluit het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
De zinsnede: “-de notitie Nieuwbouw KindPark Boekel en daarin opgenomen uitgangspunten
vaststellen”
te vervangen door:
De notitie Nieuwbouw KindPark Boekel vast te stellen met uitzondering van de onderdelen
8.1 (inrichting openbare ruimte en 8.2 (verkeer en parkeren)
en daaraan toe te voegen:
er wordt een second opinion uitgevoerd door een onafhankelijk verkeerskundig
onderzoeksbureau, waarbij:
- de verkeerssituatie en verkeersstromen rondom het Kindpark breder worden onderzocht;
- schuinparkeren, eenrichtingsverkeer en ontsluiting via alternatieve routes ( via bv de
Parkweg) vooraf niet worden uitgesloten
- sprake is van gescheiden verkeersroutes voor de verschillende soorten verkeersdeelnemers, zodat deze elkaar zo min mogelijk kruisen.
- het schoolplein c.q. de speelplaats altijd een volledig en veilige omgeving moet zijn voor het
spelende kind en derhalve fysiek moet worden afgeschermd van de openbare ruimte.
- alternatieven voor het Schoolerf worden meegenomen, teneinde het spelende kind
maximale veiligheid te bieden
In najaar 2018 worden met in achtneming van bovenstaande, verschillende scenario’s aan
de raad voorgelegd, zodat de raad een weloverwogen keuze kan maken voor de inrichting
van de openbare ruimte.
Toelichting:
Ook na kennisneming van het onderzoek naar verkeerskundige maatregelen
schoolomgeving Parkweg en op basis van het voorlopige schetsontwerp Openbare Ruimte
van Bureau Krachten, er nog steeds grote zorgen leven t.a.v. de verkeersveilige omgeving
rondom de locatie nieuwbouw onderwijshuisvesting.
Er is onvoldoende of niet voldaan aan de oproep in het amendement 13 oktober 2016 om:
- “eenrichtingsverkeer voor auto’s (en zo mogelijk ook voor fietsers) vanuit de
Bernhardstraat rondom de sporthal naar de Parkweg alsmede schuin parkeren (in plaats
van haaks parkeren) opnieuw sterk overwogen moet worden om een snellere
doorstroom van auto’s te bewerkstelligen”
En
- “Het is daarom van belang de Parkweg voor de toekomst niet uit te sluiten voor een
ontsluitingsfunctie van de locatie onderwijshuisvesting.

En
- “Een speelplaats altijd een volledig beschermde en veilige omgeving moet zijn voor het
spelende kind”.
Door aan de hand van een second opinion het huidige gezichtsveld kritisch tegen het licht te
houden en alternatieve scenario’s uit te werken kan de gemeenteraad tot een weloverwogen
besluit komen in najaar 2018
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