WIE HELPT ONS MEE DE VERKEERSVEILIGHEID TE VERGROTEN??
AANMELDEN? EEN VRAAG? Mail naar verkeersveiligheid.bsvalkenburg@yahoo.com
Beste ouders,
Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben zijn we dit schooljaar begonnen met het afsluiten van de
openbare parkeerplaats Polfermolen voor de (hoofd)ingang van de school. Gedurende de breng- en
haaltijden gaan de paaltjes ter hoogte van de Plenkertstraat omhoog.

Waarom?
April 2017 vond er een evaluatie plaats met betrekking tot de verkeersveiligheid op de parkeerplaats
voor de hoofdingang van het schoolplein. Bij deze evaluatie waren de school, de gemeente
Valkenburg, de wijkagent namens politie Heuvelland en de ouders betrokken. Geconstateerd werd
dat er zich geregeld gevaarlijke situaties voordeden waarbij het meerdere malen bijna tot een
verkeersongeval leidde. Vooral de allerkleinsten en de meest kwetsbaren liepen het grootste gevaar.
Een zorgelijke situatie waar iets aan gedaan moest worden
De gemeente Valkenburg heeft van deze parkeerplaats, bestemd voor vergunninghouders tot 2016,
een (betaalde) openbare parkeerplaats gemaakt. Met als gevolg dat klanten van de Polfermolen en
de toeristen van deze parkeerplaats gebruik maken. Dit had een toename van de verkeersactiviteit
op de parkeerplaats tot gevolg. Helaas moesten de bij de evaluatie betrokken partijen vaststellen dat
het merendeel van het gevaar voor onze kinderen veroorzaakt werd door (groot)ouders die tijdens
de breng- en haaltijden ook gebruik maakten van deze parkeerplaats.
Deze ongewenste, onveilige situatie heeft er toe geleid dat de volgende afspraken werden gemaakt
tussen school, gemeente, politie en ouders:
Gedragsregels
•

Ouders die hun kinderen met de auto naar school willen brengen of van school willen halen
kunnen dit doen door tijdens de breng- en haaltijden GRATIS te parkeren, in de
parkeervakken, op de parkeerplaats gelegen in het ODA-Park. Deze parkeerplaats ligt ten
opzichte van de school aan de andere zijde van de Geul en is bereikbaar via de Prins
Bernhardlaan.

•

•

Het is niet toegestaan om in de Plenkertstraat te stoppen ter hoogte van de paaltjes of de
Polfermolen om kinderen uit of in te laten stappen. Er moet voorkomen worden dat het
probleem zich verplaatst naar de Plenkertstraat en hier een onveilige situatie ontstaat.
Het is niet toegestaan om de auto op of naast het (rood gekleurde) fietspad op de
parkeerplaats ODA-park stil te zetten. Dit fietspad maakt onderdeel uit van de veilige
fietsroute naar school.

Handhaving
Met de gemeente en de politie is afgesproken dat de (groot)ouders eerst de gelegenheid krijgen om
te wennen aan de nieuwe situatie. We gaan ervan uit dat iedere ouder zijn verantwoordelijkheid
neemt met betrekking tot de veiligheid van onze kinderen. De nadruk zal in het begin vooral liggen
op het elkaar aanspreken van ongewenst gedrag en niet op repressief optreden. Uiteraard hebben
toezichthouders van de gemeente en de politie de bevoegdheid om op te treden bij in hun ogen
ongewenst gedrag met ernstige verkeersonveiligheid/-hinder als gevolg. Rondom breng- en
haaltijden voert de gemeente geen controle uit op de parkeerplaats ODA-park waar u gedurende
deze momenten GRATIS kunt parkeren. Bij de overige parkeerplaatsen moet betaald worden en hier
zal op gehandhaafd worden.
Met de gemeente en politie zijn afspraken gemaakt om de nieuwe verkeerssituatie op korte termijn
te evalueren. Dan zal besproken worden of de maatregelen het gewenste effect hebben. Indien
nodig worden dan aanvullende maatregelen getroffen.
Uitvoering
•
•
•
•

Ouders zijn verantwoordelijk voor de bediening van de paaltjes aan de Plenkertstraat
gedurende de breng- en haaltijden
Ouders spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
Gemeente informeert omwonenden, bedrijven en toeristen met betrekking tot gewijzigde
situatie
Gemeente en politie zorgen voor handhaving indien nodig

Tot nu toe

We zijn verheugd dat veel ouders begrip opbrengen voor de nieuwe situatie en het merendeel maakt
inmiddels gebruik van de parkeerplaats ODA-park. Deze bevindt zich dan ook op korte loopafstand
van de school. De parkeerplaats voor de hoofdingang van de school geeft een veel rustiger beeld.
Helaas zien we toch nog geregeld auto’s stoppen voor de paaltjes of op andere plaatsen op de
Plenkertstraat waarbij fietsers en het overige verkeer gehinderd worden. Sporadisch menen
bestuurders gebruik te moeten maken van het trottoir van de Polfermolen om de parkeerplaats op of
af te rijden. Politie en gemeente zullen dit niet tolereren en verbaliserend optreden.

OUDERS GEZOCHT!!
Dankzij een groepje bereidwillige ouders zijn we dit schooljaar begonnen met dit project. Echter om
de continuïteit hiervan te garanderen is het zeer wenselijk dat we deze groep zo groot mogelijk
maken. Hoe meer mensen zich aanmelden des te lichter wordt de taak per individu! Momenteel
hebben we niet genoeg ouders om ieder breng- en haalmoment de paaltjes te bedienen. Bij een
school met meer dan 300 leerlingen moet het mogelijk zijn om voldoende ouders te mobiliseren. De
veiligheid van uw kind vraagt ook uw inzet! Door slechts één keer per week of één keer in de twee
weken gedurende slechts 20 minuten mee te helpen levert u een wezenlijke bijdrage aan de
veiligheid van onze kinderen!
Aanmelden of een vraag? Stuur een mail naar verkeersveiligheid.bsvalkenburg@yahoo.com
Vermeld in deze mail uw telefoonnummer en we nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met
u op!

