
Geachte heer mevrouw ,

Graag willen we aandacht vragen voor de veiligheid van de kinderen in onze buurt .Wehebben
hier zorgen om

Veiligheid kinderen Gouden Regen
Wewonen in het Groene Woud aan de Gouden Regen , nabij de speeltuin en de vijver. De
afgelopen jaren is het aantal spelende, jonge, kinderen fors toegenomen . Ook is het verkeer
- vanwege het aantal nieuwe woningen in de wijk - toegenomen . De druk op de wijk neemt
toe.
Onsinziens is onze wijk (lees in dit geval ook : straat) veel te onveilig . Dat heeft te maken met
de inrichting van de wijk en de facilitering van oversteekplekken voor kinderen in relatie tot
demaximale snelheid. Jemag dertig in onze wijk , terwijl de inrichting van de wijk daar ons
inziens volstrekt niet op bedacht is .
Wat we vaker zien is dat auto's plotseling een noodstop moeten maken , omdat er een kindergens oversteekt.Gelukkig zijn er geen ernstige ongevallen geweest en hopelijk blijft dat zo .
We zien dat ouders hun best doen hun kinderen op te voeden voor watbetreft deelname aan
het verkeer,maarwe constateren dat het onvoldoende is vanwege een oorzaak die buiten
hen ligt. De huidige inrichting van de wijk werkt immers in de hand werkt dat kinderen te pas
en te onpas oversteken. Er is veelal geen logische looproute en als die er al wel is, dan is die
niet dwingend en /ofniet veilig in relatie tot de snelheid die gereden mag worden.
Voorbeeld speeltuintje
Onze kinderen maken voornamelijk gebruik van het speeltuintje. Als we daarop in zoomen
dan wordt duidelijk wat ons probleem met de veiligheid in de wijk is .
Hieronder willen we met de voorbeelden van een aantal looproutes duidelijk maken waarom
we de situatie als onveilig beschouwen en graag zien dat ons inzicht hierin serieus genomen
wordt doormiddel van passendemaatregelen . Graag gaan we hierover in gesprek .
Wij wonen op Gouden Regen van nummer Onze kinderen kunnen vanuit ons huis via
achter en voor naar het speeltuintje. Hieronder staan een aantal opties van looproutes naar
het speeltuintje



Variant 1 via de voorkant

Onze kinderen lopen naar het einde van dit trottoir en steken dan over. Let op : er staat een
boom naast de plek waar onze kinderen moeten oversteken .

Na overgestoken te zijn komen ze hier bij een nieuwe plek waar ze kunnen oversteken .
Wederom een boom naast de plek waar ze moeten oversteken . Bovendien steken ze over
naar de speeltuin , zonder dat er in de speeltuin sprake is van een ( in ) formele ingang . Die is ernamelijk niet.

Wat onlangs opviel is dat de veiligheid alleen maar afneemt, wanneer er bijvoorbeeld een
auto staat geparkeerd bij het oversteekpunt. Dat neemt flink wat zicht weg van de andere
weggebruikers



Het helpt voor de veiligheid ons inziens ook niet dat er containers op de aangewezen positie
staan . Kinderen rennen daarlangs of er tussendoor. Zeker als ze geleegd zijn is dat onveilig ,want dan ontstaan er gaten .

Feith

Hieronder staat trouwens een pad dat de speeltuin in loopt. Dat zou een (in )formele ingang
kunnen zijn , maar dat is slechts het pad richting een zitje



Variant 2 via de voorkant

De andere optie is dat onze kinderen richting het einde van het trottoir lopen en dan eerder,doorrechts af te slaan , oversteken naast de prullenbak .

Aan de overkant gekomen zijnde, staan onze kinderen in het gras ofze steken eerder al schuin
over om op het trottoir te komen .
Vandaar kunnen ze naar de speeltuin , wederom zonder ( in )formele ingang. Zie hieronder



Zie hier de overgang tussen trottoir en speeltuin . Veelal betekent het dat een kind intuïtief
vanaf de prullenbak schuin de kruising overgaat en de speeltuin betreedt



Variant 3 via de voorkant

Een andere route is dat onze kinderen via de voortuin een oversteekplek nemen die hieronder
staat. Ze lopen dan naar het punt bij demeest rechtse lantaarnpaal en steken daar over. Zesteken dan over naast een boom , struiken , een lantaarnpaal en wellicht een geparkeerde auto
van welke grootte dan ook en komen vervolgensna het oversteken in het gras terecht.

LUIT

Als ze vervolgens richting de speeltuin lopen , komen ze hier terecht



Optie 4 via achteren
Gaan onze kinderen via achter, dan is dit demeest logische optie . Ze lopen naar het einde van
de poort en komen dan bij dit punt. Aan beide kanten weer een boom naast de plek waar er
overgestokenmoet worden .

Aan de overkant is overigens ook een boom , zelfsmet struiken erbij. Dus voor de terugweg
betekent het dat oversteken daarmoet plaatsvinden .

Eenmaalverder gelopen te zijn , komen ze weer bij het eerdergenoemdepunt. Zie hieronder



Hetkan echternog onveiliger.Namelijk zoals hieronder , wanneer er een busje naast de eerder
genoemde oversteekplek staat geparkeerd .

Dat zwarte busje staat dus direct naast de oversteekplek uit onze poort. Het zicht lijkt veelte
veel ontnomen om daarmet 30 km per uur temogen rijden . Hieronder vanaf de andere kant
gefotografeerd met de toevoeging een wit busje rechtsonder. Stel dat die direct naast de
oversteekplek stond , dan was het van die kan ooknog onoverzichtelijker





Ten overvloede
Hieronder nog een aantal situaties die de aanbevelingen verderop bevestigen . Ze staan inprincipe los van de looproutes richting de speeltuin ,maar het betreffen wel situaties in dewijk en in de nabije omgeving van onzewoonplek .
Onveilig overstekenVerderop in deGouden Regen zijn de volgende twee foto's genomen . Hierop is te zien hoe jegedwongen wordt om schuin de straat over te steken . Dat levert onveilige situaties op , zekerdoordathet verkeer achter hethuis op de eerste foto niet volledig waar te nemen valt



Als het gaat om onveilige oversteekplekken , dan is het verder goed om de onderstaande foto'ste delen van een situatie die onlangs opviel op de kruising van de Gouden Regen en deWilgenlaan .

De rode bus staat op het parkeervak naast de struik , boom en lantaarnpaal. Hoewelhet devraag is ofhet voor volwassenen een veilige oversteekplek is, geeft het qua oversteekplek
voor kinderen sowieso een onveilige situatie . Er zijn verschillende scenario's denkbaarwaardoor er een kind plots achter derode bus tevoorschijn komten een auto (te ) hard komt
aanrijden .
Onveilig om met kinderwagen te wandelen .
Naast dat onderstaande afbeelding duidelijk maakt dat het ook verderop in de wijk(Essenlaan) soms ingewikkeld kan zijn om in een rechte lijn over te steken naar de overkant



dan wordt ook duidelijk dathet oversteken met bijv . een kinderwagen of een buggy niet overal
te doen is . De stoep aan de linkerkant is dusdanig smal, dat er voor de oprit verderop gekozenzal worden .

Eenmaalwandelend op het trottoir,word je eigenlijk gedwongen de straat op te gaan . Er staan
namelijk, op het trottoir van de Wilgenlaan, lantaarnpalen midden op het trottoir . Zieonderstaande foto .

Datmaakt dat het voor volwassenen ook niet veilig is , in ieder geval nietmet een wagen (of
een rollator ), zeker niet als er 30 km per uur gereden mag worden



Koeriersdiensten
Tot slot is het noemenswaardig dat het evident is dat er veel jonge mensen /gezinnen in de
wijk wonen , die ook meer geneigd zijn dan ouderen om via internet spullen te bestellen . Dat
heeft tot gevolg dat er relatief veel koeriersmet busjes en auto's in de straat rijden . Hoewel
de gemeente daar niet direct invloed op kan uitoefenen , is het weleen fenomeen dat de druk
op de wijk verhoogd en invloed heeft op de (on )veiligheid .

Subjectieve toevoeging betreffende de bezorgers, gebaseerd op ervaringen :Die dikwijls haast hebben om bestellingen zo snelmogelijk weg te brengen en tijdens het rijden op zoek zijnnaar het adreswaar ze hetvolgende productmoeten bezorgen



Conclusies en aanbevelingen
We verwachten van de gemeente om serieus om te gaan met onze zorgen . Graag geven we
met enkele conclusies en aanbevelingen weer hoe onze zorgen weggenomen zouden kunnenworden .

1. Beperk de maximale snelheid in de wijk , gelijk aan die van een woonerf. Op dezemanier is de grootste zorg afgenomen .
2. Realiseer een ingang in de speeltuin , zodat kinderen niet geneigd zijn om kriskras de

straat over te steken op een plek die hen welgezind is op dat moment. Kinderen zijn
impulsief, als er geen dwingende infrastructuur is, zullen ze zelf een route kiezen . Dat
leidt nu tot veel onveilige situaties. De ingang zou gerealiseerd kunnen worden meteen hekwerk .

3. Wekennen het fenomeen 'schoolzone nabij een school. Wellicht dat een 'speelzone'
nabij de speeltuin een optie is . Zo'n zone vraagt de nodige aandacht van het verkeer,
waardoor met duidelijke markeringen en / of accenten en /of snelheid beperkende
maatregelen het verkeer geneigd is tot veilig gedrag en de kinderen weten datze daar
over kunnen /moeten steken .

4. Realiseer logische looproutes met aan elkaar verbonden oversteekplekken voor
kinderen, zodat kinderen niet geneigd zijn om kriskras de straat over te steken op een
plek die hen welgezind is op dat moment. Kinderen zijn impulsief, als er geen
dwingende infrastructuur is , zullen ze zelf een route kiezen . Dat leidt nu tot veel
onveilige situaties. Het is niet logisch dat je in het gras terecht komt als je ergens
oversteekt, zeker niet als het gras nat is. Logische looproutes kunnen geaccentueerdworden door

5. Realiseer veilige oversteekplekken . Nu zijn kinderen door bomen , struiken ,
geparkeerde voertuigen , palen /prullenbakken nabij de oversteekplekken niet goed
zichtbaar. Zeker niet als er dertig gereden mag worden .

6. Realiseer snelheid beperkende maatregelen als hobbels, zodat op stukken waar
gemakkelijk opgetrokken kan worden tot een hogere snelheid , de chauffeur hinderondervindt.

7. Realiseer waarschuwingspoppetjes en dergelijke, zodat chauffeurs zich ervan bewust
zijn dat dit een kinderrijke buurt is en dat daar niet alleen risico's aan verbonden zijn ,
maar ook dat het om verantwoord gebruik van de weg en deelnameaan het verkeervraagt.

Wehopen graag in gesprek te gaan over onze ingebrachte zorgen en doen dat nog liever op
de plek waar de situatie zich afspeelt. Van harte welkom in onze geweldige, gezellige wijk !
Met hartelijke groet,mede namens de buurt


