Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Maatregelen verkeersveiligheid nabij basisscholen
Naam en fractie: Tjeerd Boekhorst, Lokaal Belang
Datum indienen: 13 maart 2022
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling
Contactpersoon: Tim van Ketwich

Inleiding/Aanleiding:
Een inwoner van Babberich heeft aan vraagsteller de verkeersveiligheid van de achteruitgang
van de basisschool St. Franciscus besproken. Deze achteruitgang is gelegen aan de straat
Kulturweide, een gebiedsontsluitingsweg (correctie: erftoegangsweg), waar 30 kilometer is
toegestaan. Indien een weggebruiker onbekend is in de wijk, kunnen er verkeersonveilige
situaties ontstaan als kinderen onverwacht vanuit de achteruitgang van het schoolplein de weg
op komen rennen of fietsen.
Bij verkeersveiligheid bij basisscholen gaat het in de meeste gevallen om de voor ingang.
Voor de basisschool St. Franciscus is de ingang gelegen aan het Babborgaplein via Kulturhus de
Borg, of via het schoolplein aan de voorkant, zijnde het Kloosterpad, waar geen auto’s kunnen
komen.

Vraag/Vragen:
1. Is het College bekend met de verkeerssituatie van de achteruitgang van het schoolplein
van de basisschool St. Franciscus? Zo ja, is deze verkeerssituatie ook met de directie van
de basisschool St. Franciscus besproken? De verkeersituatie bij de achteruitgang is bekend,

maar deze is nog niet besproken met de basisschool St Franciscus. Wij willen graag met de school
in gesprek over wensen en zullen ter zijner tijd contact opnemen.
2. Is het mogelijk, eenvoudige en simpele verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld verkeersbord
met spelende kinderen of een schoolzone of 15 kilometer bord of iets anders) op de
genoemde locatie van de Kulturweide te realiseren? Zo ja per wanneer? Zo nee, waarom
niet? Ja, wij willen het gebied rond de achteringang inrichten als schoolzone. Deze
inrichting willen wij realiseren wanneer de bouw van de woningen aan de Kulturweide is
afgerond.
3. Is het mogelijk met, eenvoudige en simpele maatregelen om de spelende kinderen af te
remmen de Kulturweide op te rennen/fietsen? Bijvoorbeeld door het plaatsen van een fel
gekleurd hek op het trottoir? Zo ja per wanner? Zo nee, waarom niet? Ja, dit maakt
onderdeel uit van de inrichting van de schoolomgeving.
4. Zijn binnen de gemeente Zevenaar vergelijkbare gevallen van verkeersonveilige
achteruitgangen van schoolpleinen van basisscholen? Zo ja, welke en worden of zijn daar
ook verkeersmaatregelen genomen? Voor zover we de verkeerssituaties rondom scholen
in beeld hebben, zijn er niet expliciet achteruitgangen van scholen waar problemen zijn.
Het is denk ik ook niet goed om een verschil te maken tussen voor- of achteruitgang. De
verkeerssituatie rond scholen moet gewoon veilig zijn.

