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ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel

Onderwerp/ontwerpbesluit: Locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen

13 oktober 2016

Besluit het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:
als uitgangspunt voor de verdere planvorming mede te hanteren dat:

-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.

-de Parkweg in de toekomst -indien nodig- alsnog meegenomen moet kunnen
worden in de ontsluiting van de locatie onderwijshuisvesting;

-er inspanningen worden verricht te onderzoeken of een extra ontsluiting te realiseren
is aan de kant van de Parkweg richting Julianastraat om daarmee aanvullende
verkeersruimte te creëren, ook wanneer daarvoor extra investeringen nodig blijken te
zijn.
-een alternatieve invulling wordt aangedragen voor het creëren van shared space, die
de veiligheid van het kind beter borgt, omdat het combineren van parkeerruimte en
speelruimte kan leiden tot onveilige situaties, met name voor de kinderen.

ze,

-er gepaste veiligheidsmaatregelen worden getroffen op de kruispunten KerkstraatBernhardstraat en Burgtstraat-Bernhardstraat zolang de randweg niet is gerealiseerd
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Toelichting:
Ook na kennisneming van het onderzoek naar verkeerskundige maatregelen
schoolomgeving Parkweg blijven er grote zorgen
de verkeersveilige omgeving rondom
de locatie nieuwbouw onderwijshuisvesting.

Deze zorgen richten zich met name op de Bernhardstraat en de Burgtstraat en de
kruispunten Kerkstraat-Bernhardstraat en Burgtstraat-Bernhardstraat.
In de modellen die in het onderzoek wordt gepresenteerd wordt de verkeersoverlast
verplaatst van de Parkweg naar de Bernhardstraat. Het is daarom van belang de Parkweg
voor de toekomst niet uit te sluiten voor een ontsluitingsfunctie van de locatie
onderwijshuisvesting. Daarnaast kan met het handhaven van het eenrichtingsverkeer
Bernhardstraat naar Parkweg, enige verkeersdruk van de Bernhardstraat worden gehaald.
ln de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van 4 ingangspunten in de Octopus voor de
diverse onderwijsgroepen. indien deze in de toekomst gehandhaafd blijven dienen deze
aangesloten te worden op de gewenste verkeersstromen.
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Ook moet rekening wordt gehouden dat in de huidige situatie veelvuldig door ouders gebruik
wordt gemaakt van de parkeerruimte op het terrein van de huidige Boerenbond en deze
ruimte op termijn zal verdwijnen.
Een speelplaats altijd een volledig beschermde en veilige omgeving moet zijn voor het
spelende kind.
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