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DATUM VERGADERING 5 oktober 2020 DATUM 12 oktober 2020 

AGENDAPUNTNUMMER    

PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol   

    

ONDERWERP Veilige schoolroute vanuit De Buitenplaats 

Motie VAOD – unaniem aangenomen raadsvergadering 5 oktober 2020 

 

Inleiding 

Constaterende dat: 

 De langzaam verkeer ontsluiting vanuit Buitenplaats op de De Goorn / Burg in gebruik is 

genomen; 

 Het de bedoeling is dat deze ontsluiting door het voet- en fietsverkeer, veelvuldig gebruikt 

gaat worden; 

 Er in deze nieuwe- en jonge wijk veel jonge gezinnen wonen en de kinderen op een leeftijd 

zijn waarop zij veilig van huis naar school en vice versa moeten kunnen gaan; 

 De doorgaande verkeersstroom op de t-splitsing De Goorn - Zuidspierdijkerweg kruist met 

het fietsverkeer richting de dorpskern; 

 Er (nog steeds) in grote mate een gevoel van onveiligheid heerst bij de inwoners van de 

Buitenplaats bij de kruising De Leet – Zuidspierdijkerweg. 

 

Overwegende dat: 

 De verkeersintensiteit van- en naar De Goorn steeds toeneemt;  

 De ontsluiting voor kinderen zo veilig mogelijk moet worden ingericht; 

 In de huidige situatie er geen fiets opstelstrook is, komende vanaf de Burg op de kruising De 

Goorn / Zuidspierdijkerweg; 

 Er bij de indieners van de motie (nog) geen geruststellend gevoel over de veiligheid van het 

Kruispunt De Leet- Singel- Zuid-Spierdijkerweg alsmede de kruising De Goorn – 

Zuidspierdijkerweg is; 

 De brief van d.d. 26 augustus 2020 met een analyse van de politie, en een advies van het 

extern bureau met daarin resultaten, bevindingen en voorgestelde maatregelen en met 

herbeoordeling, tot raadsvragen leiden.  

 

 

Vraag 

Verzoekt het college:  

1. Om in oktober/november 2020 een informatieavond te organiseren waarin de raad de 

analyse van het externe bureau krijgt toegelicht en betrokken wordt in het proces om te 

komen tot een ‘veilige schoolroute’ in De Goorn;  
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2. Tijdens deze informatieavond ook de scenario’s bespreken voor het aanpassen van de twee 

kruisingen; De Leet-Singel / Zuidspierdijkerweg alsmede De Goorn / Zuidspierdijkerweg om te 

komen tot een ‘veilige schoolroute’ in De Goorn;  

3. De uitkomst van de informatieavond te delen met de direct omwonenden van de kruisingen 

en de bewoners van de Buitenplaats. 

 

 

Afdoening: 

 

Op 30 november 2020 heeft een informatieavond voor de raad plaatsgevonden. Vragen die 

hieruit voortvloeiden zijn in raadsbrief 49 van 2 december 2020 beantwoord. 

 

Onderzoeksbureau Sweco heeft het onderzoek naar de schoolfietsroutes uitgevoerd. De 

uitkomsten van dit onderzoek zijn op 24 augustus 2021 aan het college voorgelegd. Daarbij is 

besloten om de ervaringen van de eerste maand dat De Droomgaard open is mee te nemen in 

de verbeterplannen, en dat er gelijktijdig met de eerste ervaringen invulling gegeven wordt aan 

de uitkomsten van het onderzoek. Inmiddels zijn nagenoeg alle uitkomsten en maatregelen 

bekend. In januari 2022 wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten en de maatregelen.   

 

 


