Verkeersveiligheid rondom basis- en middelbare scholen
De zomervakantie is nog in volle gang overal in het land kunnen kinderen genieten van een
paar weken vrij.

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de
middelbare school gaan?
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4 kleinkinderen, maar niet in Venlo en omgeving.
Wat valt hier aan toe e oven?
Ik woon tegenover een basisschool

1

Kijkende naar de verkeerssituaties in uw woonplaats:
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “De verkeerssituaties rondom basis- en middelbare
scholen in mijn woonplaats zijn veilig”
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De ouders letten zelf op de kinderen ze hebben ze ook zelf gewild je moet niet
andere opzadelen met een probleem wat jij hebt,uitkijken en opletten hoort bij de
opvoeding,dit moet gebeuren door de ouders deze heben de kinderen gewildals je
in venlozuid woont moet en mag je je kinderen niet in venlonoord op school
doen,dit creeerd onveilegheid gecreeerd door de ouder
Ouders van schoolbrengende kinderen zullen meer eigen verantwoording moeten
nemen. hierdoor neemt de veiligheid toe. dit item speelt al meer dan dertig jaar
De rotonde bij het Blariacum college kan een stuk veiliger als de leerlingen zelf de
hand uitsteken en meer kennis en een ander gedrag laten zien.!!
Het zijn veelal de autorijdende ouders zelf die het onveilig maken voor de lopende
en fietsende kinderen
Teveel kin deren worden door de ouders per auto gebracht, dit leidt tot
toenemende verkeersbewegingen en extra overlast in de buurten waar scholen
staan.
Elke basisschool die ik ken heeft niet genoeg ruimte voor kortdurend parkeren. Bij
middelbare scholen zijn de jongeren die al fietsend in grote drommen zonder op
voorrangsregels te letten een gevaar.
Er zijn teveel ouders die menen hun kind(eren) met de auto naar school te moeten
brengen c.q. van school afhalen.
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De drie Decembersingel staat aan beide zijden vol met geparkeerde auto` s. Het
trottoir is breed genoeg om parkeerhavens te maken zodat de leerlingen in de
spitsuren veiliger naar school kunnen fietsen. Daarnaast mag er meer toezicht
komen op het onverantwoord rijden van fietsers, soms met vijf naast elkaar en
blokkeren ze de doorgang van het verkeer. Op school besteden we hieraan
aandacht. De eigen verantwoordelijkheid is vaak ver te zoeken. Streng optreden van
de politie.
Kinderen worden met auto`s gebracht en gehaald. de bestuurders vertonen
roekeloos bij de school en letten totaal niet op ander verkeer, zelfs te voet
overstekende kinderen zijn in gevaar. Is toch ongelooflijk, terwijl die mensen zelf
ook kinderen hebben.
Teveel ouders moeten zonodig die kinderen met de auto tot op de stoep van de
school brengen terwijl ze (bijna) op loopafstand wonen
Geen kleinkinderen die in Venlo naar school gaan,
Mijn kinderen gaan niet in Venlo naar school
Zie 5.

2.1 Als u een TIP mag geven om de verkeersveiligheid rondom basis- en
middelbare scholen te verbeteren, wat zou u dan zeggen?

















.meer gele strepen zodat de auto verder van de ingang van school geplaats
Leerkrachten nog meer als politie optreden
Absoluut stopverbod gedurende bepaalde uren invoeren en HANDHAVEN
Aparte (brede) fietspaden in plaats van struiken (Valuas-college). Veel hoge drempels in de weg
aanbrengen. Snelheid 15 km. per uur. Eenrichtingsverkeer. Rondom het Valuas-college
(Craneveldstraat) is het echt erbarmelijk.
Basisscholen geen idee hoe je mer parkeerruimte kunt scheppen. een goede manier bedenken
hoe je ouders lopend of fietsend naar school krijgt. Bij middelbare scholen: zou het helpen als er
verkeersregelaars staan die vooral letten op het geven van voorrang?
BIj ons in de straat zijn het de ouder/grootouders en opvoeders die de kinderen komen ophalen
die de situatie gevaarlijk maakt. Overal parkeren ze de auto's om maar zo kort mogelijk bij de
school te staan. Misschien parkeergelegenheid aanleggen bij scholen. Schijnbaar werkt het niet
op de opvoeders te vragen het anders te doen. Dan maar de gelegenheid aanbieden om te
parkeren.
De kinderen die in de buurt wonen lopend of met de fiets laten komen.
De kinderen moeten naar school lopen en niet met de auto worden gebracht.
Drempel voor de oversteekplaats bij mikado
Fysieke inrichtibg rond de scholen, die dwingen tot gematigd gedrag .
Geef de vrijschool een ophaal plek op de plek naast de school waar nu wat struiken staan. Dan is
er nog meer dan voldoende groen over.
Heen auto's meer binnen een straal van 200 mtr van een school
Het is absurd dat de gemeente doorgaand vrachtverkeer toestaat door de stad terwijl er om de
stad heen autosnelwegen liggen. Veel vrachtverkeer rijdt door de stad via Venlo-Zuid naar
industrieterreinen in Blerick en vice versa. Dat zorgt niet alleen voor verkeersgevaarlijke situaties
maar ook voor flinke geluidsoverlast en luchtvervuiling.
Kan alleen oordelen over een basisschool in mijn buurt, Micado. Maak weer gebruik van
klaarovers.
Kinderen weer met de fiets/te voet naar school laten gaan en weer klaar-overs inzetten. Ouders
bewust maken van de verkeersveiligheid rondom de school.
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Laat kinderen fietsen en leren dat ze niet tot pal voor de ingang van de school gebracht moeten
worden.
Lopen of met de fiets
Maak de fietspaden van Velden naar Arcen ook verlicht! Waarom alleen tot Velden? Zijn de
fietspaden vanaf Velden dan opeens veiliger?
Of tellen de inwoners ven Lomm en Atcen niet voldoende mee?
Meer handhaven, de situaties zijn vaak zo gevaarlijk, dat eht een wonder is, dat er niet meer
ongelukken gebeuren......
Meer parkeermogelijkheden
Meer parkeerplaatsen in de Agaat, Carneool en Langstraat. Doordat er te weinig parkeerplaatsen
zijn en/of teveel gezinnen met twee auto's staan auto's op stoepen geparkeerd waardoor
mensen regelmatig over straat moeten lopen. Dit alles komt doordat er meer auto's zijn dan
parkeerplaatsen
Met slimme verkeerslichten de auto-toevoer afstemmen op de auto-afvoer, waarbij de
verkeerslichten ver genoeg van de school zelf staan en een parkeer-buffer de mogelijk
wachtende auto's een plekje geeft.
Ouders bewust(er) maken van hun gedrag. 10 minuten eerder opstaan en je kind te voet of op de
fiets naar school brengen.
Ouders de kinderen met de fiets laten brengen en halen
Ouders kinderen te voet of per fiets moeten brengen als ze minder dan drie kilometer van school
wonen
Ouders met auto's die geen 5 meter willen lopen, verbieden!
Ouders verbieden om kinderen met de auto naar school te brengen.
Ouders zorgen zelf voor gevaarlijke situaties doordat ze allemaal de kinderen met de auto naar
school brengen. Ze zouden kun kinderen te voet of met de fiets naar school moeten brengen.
Over een grotere afstand verbod o auto's te laten stoppen/parkeren
Parkeer de auto, bij halen en/of brengen, niet allemaal zo dicht mogelijk bij de school.
Parkeerverbod voor niet-inwoners
kiss-and-ride systeem voor ouders die i.v.m. werktijden soms niet anders kunnen dan hun
kinderen met auto op te halen/af te zetten
Parkeerverboden instellen.
Parkeren van auto's buiten de parkeervakken dichtbij de school verbieden en daarop ook
controleren.
Plaats spiegels op gevaarlijke kruispunten. Zorg voor fiets of looppad.Pas snelheid aan. Zorg voor
parkeerplaats.
Rondom de school geen parkeerplaatsen, en toezicht.
Rondweg om velden wordt noodzakelijk
Scheidt het fietsverkeer van het autoverkeer en laat mensen die de kinderen met de auto
brengen in een rij gaan staan en dan één voor één de kinderen uit laten stappen direct vóór de
deur van de school.
Zoiets wordt in andere landen al gedaan.
Strenger optreden van de politie
Parkeerverbod aan de Drie Decembersingel aan de zijde van de flatkant vanaf zwembad Blerick
tot aan het BLC
parkeerhavens maken door trottoir aan flatzijde te versmallen.
Strengere controle bij brengen en ophalen van de kinderen. Auto's worden overal her en der
geparkeerd. Levensgevaarlijk. Niet waarschuwen, maar meteen op de bon. Twee maanden
intensieve controle en het probleem is opgelost.
Supermarkten worden te dicht op scholen gebouwd, waar veel verkeer komt
Tevens is de verkeerkennis door scholieren enorm afgenomen de laatste jaren
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Toezichthouders bij de scholen
Verbeid daar de auto. Voor aanvang ben einde van de schooltijd
Verbeteren voor de fietsers
Verbied het om je kind met de auto naar de school te brengen als je op loopafstand woont (bv
500 M)
Verbieden auto's bij school te parkeren, laat ze maar een eind verder stoppen, waar het veiliger
is.
Verkeersles voor fietsers, scooters en bromfietsers. Als autobestuurder krijg je altijd de schuld als
er een aanrijding plaatsvindt, waar je niets aan kunt doen. Er wordt overal gefietst, niet opgelet,
gewoon met 3 of 4 personen naast elkaar gefietst, zonder uit te kijken, de straat op gerend of
gereden.
Verkeersvrije zones bij de straatingang, voor schoolaanvang. Dat voorkomt dat ouder tot de
deur, met de auto, hun kind afzetten.
Voldoende parkeergelegenheid zodat gevaarlijke situaties tot een minimum worden beperkt.
Weet niet, als ouders en kinderen zich aan regels houden is het wel veilig
Zichtbare en snelle handhaving en wetten
Zoveel mogelijk auto's in directe omgeving scholen weren.
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U geeft aan schoolgaande (klein)kinderen te hebben.

3. Hoe gaan uw (klein)kinderen naar school?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Maar ze wonen niet in Venlo
Studeren in andere stad
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4. Vindt u de weg naar school op één of meer plaatsen
gevaarlijk voor uw (klein)kinderen?
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De school is in een redelijk verkeersluwe wijk gelegen met uitzondering
van veel breng-/haalverkeer
Omdat je zelf mee fietst los je onveilige situaties op.Maar er zou meer
toezicht op de schoolroutes mogen komen.
Redelijk veilig dan toch
Route is voorvolwassenen veilig maar niet voor kleine kinderen.
Mijn kleinkinderen wonen in Spanje en worden te voet naar school
gebracht.
Route is niet volledig veilig. Echter ligt ook aan fietsgebruik jeugd.
Zie 5
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4.1 Bespreekt u de verkeersonveilige situaties met uw
(klein)kinderen?
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4.2 Kunt u een toelichting geven welk punt gevaarlijk is voor uw (klein)kind?
Wat zou hier verbeterd kunnen worden?

















Als een wethouder als argument bij het verwijderen van de verkeerslichten op de
Kaldenkerkerweg zegt:' deze lichten kunnen best verwijderd worden, want iedereen rijdt toch
door het rood.' Dan houd ikmijnhart vast als kinderen via een kruispunt met
verkeerslichtennaar school moeten. Handhaven is volgens de wethouder zinloos. Wat een
dommerik.
Bijvoorbeeld de rotonde bij college Den Hulster waar schoolgaande kinderen op de fiets en
vrachtverkeer (van en naar industrieterrein VL-Zuid) elkaar kruisen. Levensgevaarlijk.
Craneveldstraat/Valuascollege. ERBARMELIJK. Doe het groen weg en leg er een fietspad aan.
Tegelseweg/Fontys Hogeschool. Stadsbussen die over het fietspad rijden. ERBARMELIJK. Bussen
weg over de Tegelseweg. Nergens voor nodig.
De fietspad verlichting van Velden tot in Arcen moet er komen,
De lagere school in Arcen is de uitrit zeer kind onvriendelijk
De gemeente.
De Hogeweg is (mede door de wegversmallingen) gevaarlijk. De straelseweg wordt hard
gereden en komt veel verkeer. Wellicht een richting van maken. Werkt op de Rijnbeekstraat
ook
De mentaliteit van de medeweggebruiker t.o.v. Kinderen moet worden verbeterd.
De snelheid van auto's op de Schaapdijkweg is vaak het dubbele van de toegestane 30km/u
vanwege de breedte van de straat. Oversteken is dan risicovol.
Diverse rotondes verschillen van elkaar betreft voorrangsregels voor automobilist of fietser.
Ook zijn de rotondes vaak te klein
Drukke weg oversteken, geen klaar-overs.
Ik breng mijn kleinkinderen niet zelf naar school. maar ze moeten drukke straten oversteken en
daardoor onveilig om ze alleen te laten gaan.
Kruising wezelse weg /schoolstraat
Men rijdt hier veel te hard
Oversteek Zwanenstraat naar Den Hulster
Oversteken Hogeweg
8








Oversteken onder begeleiding. Aparte fietsstroken .
Rotonde en fietspaden door de scooters en electrische fietsen
Rotondes (2x)
Schaapsdijkweg en rijnbeekstraat zijn druk en wordt hard gereden. Drempels of andere
verkeersremmende maatregelen zijn wenselijk
Weet de naam van de straat niet
Zebrapad Antoniuslaan bij de Rutgerusgang.
Hier moeten klaarover komen.
Het verkeer in de Rutgerusgang.
Hier gaat heel veel sluipverkeer door.
En niemand wil daar handhaven.
Van de ene kant ( Schoolkant en Moskee kant is er een inrij verbod voor motorvoertuigen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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