Veilige Schoolomgeving
Basisschool Roelof Venemaschool in Amstelveen is actief aan de slag
met het onderwerp verkeer in samenwerking met VVN en
Verkeer&Meer. Deze enquête is het begin van verschillende
verkeersacties op school. Hoe staan de zaken er nu voor? Maar liefst
226 ouders vulden de enquête in. Hierbij de uitslag.

Te veel verkeer
door elkaar

Onveilige
oversteek

Voor de school is het rond haalen brengtijden erg druk. Onder
andere bij de ingang van de
school aan de Laan Rozenburg
en aan de kant van de
Vlielandstraat. Dit zorgt voor
een onoverzichtelijke situatie en
een onveilig gevoel.

78% van de ouders geeft aan
dat een veilige oversteek plaats
ontbreekt. Reacties over het
oversteken gingen zowel over
de oversteek aan de voorkant
van de school als over de Laan
van Walcheren.

Ondanks de Kiss&Ride
gelegenheid voor de school,
maken ouders zich toch zorgen
over stilstaan op de weg om
kinderen uit te laten en
foutparkeren. Dit heeft
betrekking op zowel Laan
Rozenburg als de
Vlielandstraat.

Hoe gaan de kinderen meestal naar
school?

Hoe ver woont u bij de school
vandaan?
12% 4%

Minder dan 1
kilometer

Fout parkeren

Fietsen met ouder

39%

Met de auto

1-3 kilometer

31%

Lopen met ouder

45%

19%

Fietst zelfstandig

3-5 kilometer

45%
Meer dan 5
kilometer

Loopt zelfstandig
Voor-/achterop de fiets

60%
van de ouders vindt het
verkeer rondom de school
onveilig. 20% vindt het
verkeer zeer onveilig

97%
gaat zich houden aan
afspraken om het voor de
kinderen verkeersveiliger te
maken

71%
van de ouders ziet een
autoluwe schoolomgeving
als oplossing voor
verkeersveiligheid

19%
4%
18%

‘Als iedereen zich aan de regels houd is er
geen groot probleem. Dus niet stilstaan
midden op de weg om kinderen uit te laten
stappen en de stoep vrijhouden is belangrijk’

‘Veel autoverkeer in Vlielandstraat […] Wij
komen wel met de auto, maar parkeren bij
de winkels op de Rembrandtweg en lopen
het laatste stukje.’

Ouder van een leerling

Ouder van een leerling

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

Waarom worden kinderen met de
auto gebracht (top 3)?
Doorrijden naar andere
locatie (bijv. werk)
De schoolroute is te
gevaarlijk
Slecht weer

41%

50%

Verderop parkeren

Vaker lopend of met de
fiets komen

75%
11%
39%

Wat vindt u van de volgende stellingen?
Ik vind dat ouders elkaar moeten kunnen aanspreken
op verkeersveilig gedrag

95%

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

98%

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

92%

Mee eens

5%
2%
8%

Mee oneens

De verkeersveiligheid rondom de school vraagt om maatregelen.
Wij gaan aan de slag met de volgende acties:
- We besteden aandacht aan verkeer tijdens de Week van het Verkeer in maart.
- Vragen de leerlingen wat zij van de verkeersveiligheid rondom de school.
- Gaan samen in gesprek met ouders, buren, gemeente en handhaving om met oplossingen te
komen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Meest genoemde
knelpunten

Achterkant school;
Texel- / Vlielandstraat





Voor de ingang
van de school / Laan Rozenburg
Oversteek
Laan van Walcheren

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 s.groot.koerkamp@vvn.nl. Voor verkeersveiligheid zijn we samen verantwoordelijk!

