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Antwoord van het college
Na de tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
Regelmatig worden de ouders en leerlingen van de kubus verrast met onveilige
verkeersituaties in de Ooievaarstraat in Druten. Dit wordt veroorzaakt door de
vrachtwagens die tussen 08:00u en 08:30u willen laden en lossen bij de winkels in
Druten. Dit resulteert in een opstopping van auto’s waar ouders met kinderen lopend of
fietsend doorheen moeten maneuvreren.
Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zo veilig mogelijk hun route van huis
naar school kunnen afleggen. Daarom denken wij dat het belangrijk is om een beperking
op te leggen om te laden en lossen tussen 08:00u – 08:30u in de Ooievaarstraat.
Wij willen de volgende vragen aan uw college voorleggen:
1. Herkent het college deze situatie en bent u het met ons eens dat dit een niet gewenste
en onveilige situatie is?
Antwoord: Ja, de situatie is ons bekend. Er is daarom afgelopen jaren contact geweest
met de ondernemers die via de Ooievaarstraat bevoorraad worden.
2. Bent u bereid om de verordening nu aan te passen en voor de zomer een voorstel voor
te leggen aan raad waarbij er een beperking wordt opgelegd om tussen 08:00u en
08:30u te laden en lossen.
Antwoord: Een aanpassing van de verordening is een erg zwaar middel om een dergelijke
situatie aan te pakken. Zeker in de zin van deregulering en extra benodigde inzet voor
het handhaven. Wij zien meer in het actualiseren van afspraken met de ondernemers om
de Ooievaarstraat zo veel mogelijk te mijden tijdens de haal- en brengtijden van de
basisschool de Kubus. De bedrijfscontactfunctionaris kan samen met de centrummanager
het gesprek aangaan met de ondernemers om de situatie te bespreken.
3. Wilt u ook onderzoeken of een soort gelijke maartregel nodig is in de middag?
Antwoord: Zie antwoord bij 2.
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