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Gemeente Edam – Volendam
T.a.v. de raadsleden en het college van B&W

Onderwerp: de gevaarlijke verkeerssituatie bij school
Oosthuizen, 4 november 2018
Geachte raadsleden en college,
Met ingang van augustus 2016 zijn wij in ons mooie nieuwe schoolgebouw aan de Seevancksweg 93
te Oosthuizen getrokken.
Al vanaf de eerste schooldag blijkt dat de verkeerssituatie op de wegen rond de school en rondom het
schoolplein leidt tot gevaarlijke situaties voor de kinderen van onze school. Ik zal eerst een aantal
voorbeelden daarvan geven en daarna vraag ik u hulp prioriteit geven aan maatregelen die al in de
planning staan maar onverwacht naar 2020 verplaatst zijn.
De school ligt aan de rand van de bebouwde kom, aan de doorgaande weg naar Middelie. Op de
kruising (het rode vlak linksboven) rijdt landbouwverkeer, bestemmingsverkeer en de ouders die de
kinderen halen en brengen. Er is geen enkele voorrang geregeld, er zijn geen doorlopende trottoirs
en de kinderen krijgen op geen enkele manier voorrang. Vanwege al het verkeer leidt dit regelmatig
tot bijna-ongelukken.

> kinderen en ouders worden genegeerd bij het oversteken van de 'Kleine Werf’ (de weg linksboven
waar de rode auto net nog is te zien) richting school.
> Er staat een bord voor de kruising welke aangeeft dat er een zebrapad zou zijn maar dat is er niet.
> Op de weg die ze moeten oversteken (de Seevancksweg) wordt heel hard gereden omdat
doorgaand verkeer bij het verlaten van de bocht (rechtsboven) het gevoel heeft al buiten de
bebouwde kom te zijn en gas geeft.
> er is geen doorgaande oversteek via een trottoir. Kinderen steken rechts over vanuit de school
maar het trottoir loopt daar niet door waardoor ze naar de linkerkant schuin moeten oversteken om
het trottoir te kunnen vervolgen.
> er wordt op de trottoirs geparkeerd waardoor voor de lopende kinderen onoverzichtelijke situaties
ontstaan
Tot op heden is gelukkig alles beperkt gebleven tot blikschade en andere materiele schade. Maar het
is ook al voorgekomen dat nieuwe ouders’ aangeven voor een andere school te kiezen vanwege de
verkeerssituatie.
Alle problemen worden versterkt doordat de Kiss & Ride strook op het schoolplein niet goed is
aangelegd waardoor kinderen soms letterlijk knel komen te zitten tussen lukraak geparkeerde auto's
en zich hier tussendoor een weg banende fietsers. Door de verkeerde aanleg is het aantal kiss en
ride-plekken veel minder dan oorspronkelijk de bedoeling was (zie ook de tekening: de donkergrijze
parkeerplaatsen liggen op het schoolplein! Die gebruiken we dus ook slechts bij héél grote
uitzondering).
Ik ben vanaf de zomer van 2017 met de gemeente, VVN en de dorpsraad Oosthuizen in overleg
getreden om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Op basis van dit overleg is door de gemeente met mij afgesproken dat in
september 2018 de situatie aangepast zou worden. Er is mij verteld dat deze afspraken ook
zijn vastgelegd in het verkeersplan van 28 juni 2018 waardoor er geld is gereserveerd om de
maatregelen op korte termijn uit te voeren. Inmiddels is het november, is de weg niet
aangepast en blijkt uit de gemeentelijke begroting dat de maatregelen uitgesteld zijn tot 2020
vanwege “werkdruk en budget”.
2020 is nog twee jaar vanaf nu!
Ik moet er niet aan denken wat er in die twee jaar allemaal kan gebeuren. Maar het lijkt me
onbestaanbaar dat u als gemeente met de kennis van het aanwezige probleem bewust vanwege
werkdruk en budget het risico durft te lopen dat een schoolgaand kind het slachtoffer wordt van de
verkeerssituatie. Het risico wordt alleen maar groter nu de eerste paal voor de volgende fase van de
nieuwbouw Waterrijk is geslagen. Dit zorgt voor bouwverkeer en na oplevering voor nog meer
autoverkeer op de Seevancksweg.
De sfeer tussen de ouders en mijzelf wordt steeds grimmiger omdat keer op keer blijkt dat de
maatregelen die ik met de gemeente denk afgesproken te hebben, toch niet genomen worden.
Ik wil u daarom met klem verzoeken er bij het college op aan te dringen de geplande aanleg zo
spoedig mogelijk op de agenda te zetten. Ik wil hierover graag samen met een aantal ongeruste
ouders op korte termijn een gesprek met u over aan gaan.

Met vriendelijke en ongeruste groet,

Sieta Dolstra
Directeur De Koningsspil Oosthuizen

