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Masja Prins

Van: Griffie

Onderwerp: FW: Urgent: veiligheid kinderen

Van:  

Verzonden: woensdag 24 juni 2020 15:44 

Aan: Griffie <griffie@woudenberg.nl> 

Onderwerp: Re: Urgent: veiligheid kinderen 

 

Ha Masja, 

 

Dank voor je bericht. Bij dezen reageer ik graag op wat je stuurt en kom ik terug op het gesprek met de heer van den 

Hoven. 

Kun je deze mailwisseling ook nog meesturen met de ingekomen stukken? Hieronder richt ik me tot de 

gemeenteraad. 

 

Ik heb de heer van den Hoven inderdaad gesproken. Ik meen dat het op 27 mei was. Hij heeft vanuit zijn expertise 

en verantwoordelijkheid uitgelegd hoe hij de ingediende punten ziet. Feitelijk komt het er op neer dat hij onderkent 

dat er hard gereden wordt, dat sommige overgangen en paden onvoldoende veilig zijn vanwege het te weinig 

snoeien door zowel bewoners als de gemeente en verder is zijn conclusie dat de wijkinrichting voldoet in relatie tot 

de maximale snelheid die er gereden mag worden. Het is een '30 km zone wijk' en daar komen geen 

snelheidsbeperking in. Vanuit wet- en regelgeving is dat ook niet haalbaar volgens hem. Ik begrijp zijn invalshoek 

wel, maar het neemt de zorgen in de wijk niet weg. De heer van den Hoven zegt dat de wijk voldoet, al moet er dus 

gehandhaafd worden op een paar gebieden, terwijl wij de wijkinrichting niet vinden passen bij een '30 km zone 

wijk'. 

Het grote verschil van inzicht zit 'm er volgens mij in dat van den Hoven stelt dat kinderen onder de 8 a 9 jaar niet 

zelfstandig deel moeten nemen aan het verkeer in de wijk. Met andere woorden: een kind van 6 mag je de straat 

wel zelfstandig op sturen, maar daar ben je dan als ouder zelf volledig verantwoordelijk voor. Vanuit wet- en 

regelgeving zal dat wel kloppen, maar praktisch gezien is dat mijns inziens waanzinnig. Het zou betekenen dat ik 

mijn zoon van 6 alleen onder begeleiding naar buiten kan laten gaan, wil ik niet volledig verantwoordelijk gehouden 

worden bij een eventueel ongeluk. Ik vind het ook haaks staan op ander overheidsbeleid dat er voor staat dat 

kinderen (buiten) spelen en bewegen. Obsessief gamen en filmpjes kijken zien we immers liever niet, graag laten we 

ze buiten spelen - lekker gezond. Als dat niet kan dan heeft dat enorm veel impact op de gezinnen. Hoe moet dat 

met de druk op de gezinnen? Denk aan werkende moeders (dat wordt ook gestimuleerd door de overheid) en 

vaders die nog allerhande huishoudelijke taken willen/moeten volbrengen? Kinderen buiten laten spelen is toch 

ideaal. En is een veilige, leefbare en kinderrijke buurt niet juist één van de charmes van het Groene Woud? Het lijkt 

me wel, in ieder geval; dat wijst de praktijk uit. Vanuit praktisch oogpunt hebben we dus zorgen, maar vanuit wet- 

en regelgeving krijgen we een reactie. Ik denk dat we hiermee nog niet verder geholpen zijn.  

Mocht het echt zo zijn dat we in Woudenberg vinden dat kinderen in onze wijk onder de 8 a 9 jaar niet zelfstandig 

deel moeten nemen aan het verkeer, dan zou ik graag zien dat hier een campagne voor wordt gevoerd. Deze 

campagne zou er dan aan bij kunnen dragen dat er bewustwording onder ouders ontstaat dat het te onveilig is hun 

kinderen buiten te laten spelen. Ik vraag me af of u dat aan wil gaan. In dat geval worden onze zorgen echter wel 

serieuzer genomen dan met de onderstaande maatregelen. 

De heer van den Hoven heeft namelijk toegezegd dat er een display komt te hangen waarop het zichtbaar is voor 

automobilisten hoe hard ze rijden (die hebben we al eerder gehad, m.i. zonder effect), dat er gehandhaafd gaat 

worden m.b.t. de wildgroei van hagen van bewoners, bomen met lage uitgroei nabij overgangen zullen worden 

gesnoeid én dat VVN gevraagd wordt om mee te denken over een campagne voor veiliger verkeersgedrag voor 

automobilisten. Van dit alles hebben de afgelopen tijd nog niets gemerkt. Nu begrijp ik wel dat er niet a la minute 

aan mijn wensen voldaan kan worden, maar als het probleem door de heer van den Hoven onderkent wordt, dan 

had ik verwacht dat - zeker in het voorjaar waarin bomen en struiken alleen maar sneller groeien - er meer prioriteit 

gegeven zou worden aan onze zorgen. 
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Tot slot zou ik de gemeenteraad toch willen oproepen om deze zaak breder te bekijken. Of het nu verantwoord is of 

niet, maar er lopen kinderen vanaf 2 a 3 jaar zelfstandig door de wijk. Kinderen van 6 fietsen er vrolijk rond. 

Bestelbusjes rijden onverantwoord en dikwijls zien we dat er door automobilisten onvoldoende rekening wordt 

gehouden met de kinderen in de wijk, niet alleen qua snelheid, maar ook qua risico's die kinderen met zich 

meebrengen. Ik hoop dat er binnen wet- en regelgeving toch een weg gevonden kan worden om onze zorgen weg te 

kunnen nemen, wellicht een hekwerk om de speeltuin neer te zetten voor een afgebakende ingang en prioriteit te 

geven aan het snoeiwerk. 

 

Ik ben van harte bereid om nog zaken toe te lichten. U wijsheid gewenst in uw werkzaamheden. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Op di 26 mei 2020 om 19:15 schreef Griffie <griffie@woudenberg.nl>: 

Geachte  

Via deze weg laat ik je weten dat onderstaande mail, inclusief de bijlage, op de lijst van ingekomen stukken voor de 

Raad van 02-07-2020 wordt geplaatst.  

De behandelend ambtenaar, de heer Van den Hoven, heeft deze ook ontvangen. Ik heb van hem begrepen dat hij 

ook al geprobeerd heeft om contact met je op te nemen. 

  

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Masja Prins-Oosterbroek | Griffiemedewerker 

Werkzaam op dinsdag | woensdag | donderdag 

  

Gemeente Woudenberg 

www.woudenberg.nl - Volg ons op Twitter - Like ons op Facebook 

  

  


