
 

Te veel verkeer door elkaar 
Voor de school is het rond haal- en brengtijden erg 
druk. In de buurt van de school wordt het erg 
onoverzichtelijk vanwege de verschillende soorten 
weggebruikers die op hetzelfde moment 
samenkomen. Dit zorgt voor een onoverzichtelijke 
situatie en een onveilig gevoel. 

 

Drukte bij parkeren 
De parkeerplaats vlakbij school heeft maar één in- 
en uitgang waardoor het erg druk is. Daarna 
gebruikt iedereen de smalle stoep richting de 
ingang van de school, waar ook de ouders 
wachten op hun kinderen. Dit gebeurt aan de 
drukke weg en veroorzaakt een onveilig gevoel.     

Veilige Schoolomgeving 
 

 
Jenaplanschool de Wilgenhoek in Leerdam is actief aan de slag met het 
onderwerp verkeer. Deze enquête is onderdeel van verschillende 
verkeersacties op school. Hoe staan de zaken er nu voor? 90 ouders 
vulden de enquête in voor 143 kinderen. Hierbij de uitslag. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 100%  

gaat zich houden aan 
afspraken om het voor de 

kinderen verkeersveiliger te 
maken 

 

89%  
van de ouders vindt het 

verkeer rondom de school 
(zeer) onveilig 

 

 

 

78%  
loopt mee de klas in,  
tot school of het plein 

 

34%

56%

Verderop parkeren Vaker lopend of met de
fiets komen

Hoe zou u willen bijdragen aan 
veiliger verkeer rond de school?

13%

71%

9%
7%

Hoe ver woont u bij de school 
vandaan?

Minder dan 1
kilometer

1-3 kilometer

3-5 kilometer

Meer dan 5
kilometer



 

 

  

De verkeersveiligheid rondom de school vraagt om maatregelen.  
Er is behoefte aan: een veiligere oversteekplaats voor voetgangers en fietsers eventueel met 
verkeersbrigadiers, een breder fietspad em een bredere stoep en een andere aanrijroute naar de 
parkeerplaats om drukte te verminderen. 
 
Brengt u uw kind(eren) naar school? Denk dan aan de volgende tips: 

- Houd de wegen rondom school overzichtelijk. Kom wat vaker met de fiets wanneer dat kan. 
- Houd een passende snelheid aan. 
- Geef voorrang waar nodig, zodat iedereen veilig kan oversteken. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Jenaplanschool de Wilgenhoek 

 

 

Meer weten of samen in actie komen? 
 
Dat kan! We kunnen uw hulp goed gebruiken. Ga bijvoorbeeld samen in gesprek met de gemeente, de 
wijkagent en/of Veilig Verkeer Nederland. We horen graag wat u van de resultaten vindt! Neem contact op 
met VVN via m.vonhof@vvn.nl. Voor verkeersveiligheid zijn we samen verantwoordelijk! 
 
 

Meest genoemde  
knelpunten  

 Parkeerplaats Tiendweg 

  

 

 

‘De weg vanaf de Tiendweg langs de school 
erg druk en vol met auto’s.’ 

Ouder van een leerling 

 

‘Er is maar één in en uitgang naar de 

parkeerplaats toe voor automobilisten.’ 
Ouder van een leerling 

 

Zebrapad vlakbij school 

Stoep van parkeerplaats  
naar school 
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4%

10%

10%

14%

20%

42%

Loopt zelfstandig

Achter-/voorop de fiets

Fietst zelfstandig

Loopt met ouder

Fietst met ouder

Met de auto

Hoe gaan de kinderen meestal naar 
school?

23%

42%

66%

Gevaarlijke school-
thuis-route

Slecht weer

Doorrijden naar andere
locatie (bijv. werk)

Waarom worden kinderen met de 
auto gebracht (top 3)?

83%

98%

88%

17%

2%

12%

Ik vind dat ouders elkaar moeten kunnen aanspreken
op verkeersveilig gedrag

Verkeersonderwijs is heel belangrijk om kinderen zich
veilig te laten gedragen in het verkeer

Verkeersveiligheid rond de school is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ouders en school

Wat vindt u van de volgende stellingen?

Mee oneens Mee eens

mailto:m.vonhof@vvn.nl

