Resultaten overleg
De afgelopen maanden hebben een bewoonster uit
Dommelen (namens wijkraad Dommelen) en een afgevaardigde van de gemeente vanuit het leefbaarheidsproject
‘Breng Dommelen-Noord tot bloei’, gesprekken gevoerd
met de fietscrossers, de voetballers, hun ouders en de
politie. Uit die gesprekken kwam naar voren dat de jeugdige
fietscrossers graag zelf hun baan willen ontwerpen, omdat
zij een baan willen die echt áángelegd is en niet zo maar
een berg zand. Zij hebben van de gemeente als voorwaarde
meegekregen dat ze een baan moeten ontwerpen die
geschikt is voor alle leeftijden.
Uit het overleg bleek verder dat de voetballende jeugd het
trapveldje aan de Keersopperweg graag wil behouden. Het
gevolg is dat het totale terrein vergroot moet worden om
een deel ervan in te kunnen richten als fietscrossbaan.
Daarom heeft de gemeente gesproken met het bestuur van
stichting Doe-Week-Dommelen. De stichting is bereid
gevonden een gedeelte van haar terrein af te staan. Nu kan
het bestaande trapveldje opschuiven (richting DoeWeekterrein) en ontstaat er ruimte voor de aanleg van de
fietscrossbaan (die grenst aan de Keersopperweg).
Uit te voeren werkzaamheden
Met de stichting Doe-Week is afgesproken dat er een toegangspoort komt tussen haar terrein en het trapveldje. Het
trapveldje krijgt bovendien nog een aparte ingang aan de
andere kant.
Verder zal de nieuwe fietscrossbaan langs twee zijden een
“natuurlijke” omheining krijgen die bestaat uit boomstammen van wilgen. Een dergelijke omheining past goed in de
landelijke omgeving van het terrein (Keersopdal). Aan de
zijde van de Keersopperweg komt een metalen afrastering
met daarin een fietssluis om ervoor te zorgen dat fietscrossers veilig van en naar de Keersopperweg kunnen
komen. Die sluis komt tegenover de Zeggebeemd. De
gemeente hoopt eind oktober de werkzaamheden klaar te
hebben (in deze planning is rekening gehouden met levertijd van hekwerken en andere materialen).
Het hele terrein aan de Keersopperweg wordt door buurtbewoners veel gebruikt om te wandelen (ook vaak met de
hond). De nieuwe inrichting met omheining en poortjes zal
zodanig zijn dat het gebied vanuit de naastgelegen wijk wel
toegankelijk blijft voor voetgangers.
Tijdelijk fietscrossbaantje aan Crocuslaan
In de periode tot de nieuwe locatie klaar is, wil de gemeente de fietscrossers gelegenheid bieden om ergens anders
in Dommelen te crossen. Daarom wordt een fietscross-

VOORZITTER VAN DE
BUURTVERENIGING ‘DE
SPEELWEI’ TWAN LENDERS
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ORDENING EN WONEN
EGBERT BUITER EN ANDERE
GEÏNTERESSEERDEN.

Straatspeeldag
groot succes
De straatspeeldag van woensdag 13 juni jl., georganiseerd door buurtvereniging ‘De Speelwei’, was een
daverend succes. Meer dan 400 kinderen hebben
genoten van allerlei activiteiten waaronder een
springkasteel, schminken en het ballengooispel
‘Drown de clown’. Ook werd er een ballonnenwedstrijd georganiseerd.
De winnaars zijn:
1 Laura Houben
2 Marjolein Vissers
3 Yonie Lenders

288,2 km
277,0 km
275,5 km

Laura Houben heeft haar eerste prijs al ontvangen.
Van de buurtvereniging kreeg zij twee gratis zwemkaartjes en een cd. De vereniging is erg tevreden over
de massale opkomst. Secretaris André de Jong van
‘De Speelwei’: “Volgend jaar zijn we weer van de partij. Dan wordt de straatspeeldag gehouden op woensdag 28 mei. Hopelijk wordt het dan ook weer net zo’n
succes als dit jaar en het jaar daarvoor. De opkomst
van ongeveer 450 kinderen zegt, denk ik, genoeg over
hoe deze dag leeft in Dommelen-Noord.”

KINDEREN LEVEN ZICH UIT TIJDENS DE STRAATSPEELDAG.

De Dag van de Leefomgeving
Op zaterdag 1 september jl. hebben de wijkcoördinatoren van de gemeente
Valkenswaard ‘De Dag van de Leefomgeving’ georganiseerd. Op deze dag
lieten zij aan het gemeentebestuur, Woningbelang, Paladijn, politie en verschillende andere organisaties zien wat er in de Valkenswaardse wijken is
gebeurd sinds de gemeente in 2003 besloot om leefomgevinggericht te gaan
werken.
Leefomgevinggericht Werken (kortweg LOGW) betekent dat
de gemeente nadrukkelijk samen met haar inwoners wil
werken aan een betere, meer leefbare woonomgeving. De
gemeente wil beter en sneller inspelen op de (veranderende) vraag van inwoners. Ze speelt actief in op vragen van
inwoners en onderkent daarbij de relaties die er zijn tussen
de verschillende partijen en hun wensen.
Het ‘Leefomgevinggericht werken’ vormt een onderdeel van
een werkwijze die ook wordt gekenmerkt door klantgerichtheid en vraaggerichtheid.

Officiële opening
van speelterrein
‘t Veldje

Presentatie
De genodigden kregen die zaterdag in de raadszaal van
het gemeentehuis een presentatie te zien van een aantal
projecten in Borkel en Schaft die zijn gerealiseerd sinds de
gemeente de LOGW-werkwijze heeft geïntroduceerd. Hierna
volgde een fietstocht door de wijken Dommelen-Noord en
’t Gegraaf. Tijdens deze fietstocht informeerden de wijkcoördinatoren de belangstellenden over de resultaten sinds
2003. Bij het Vogelkersplein, de Wollegrasstraat, de
Hoefsmidwei en bij de Speelwei werd gestopt en gaven
diverse betrokken partijen uitleg over de situatie, de aanpak
en het behaalde resultaat.
Puzzelen in Dommelen-Noord
De fietstocht eindigde in De Belleman waar de film
‘Puzzelen in Dommelen-Noord’ werd vertoond. Deze film
laat zien hoe de verschillende trajecten die begonnen zijn
tijdens het leefbaarheidsproject ‘Breng Dommelen-Noord
tot bloei’ met elkaar verbonden zijn. Zo heeft het leefbaarheidsproject onder andere bijgedragen aan de totstandkoming van een wijkraad in Dommelen en inbreng geleverd
voor de Belleman. Wijkraad Dommelen heeft op haar beurt
weer een grote bijdrage geleverd aan de invulling van het
nieuwe beheer van de Belleman.
De Dag van de Leefomgeving werd vervolgens afgesloten met
een rondleiding door de geheel gerenoveerde Belleman.

WETHOUDER MART WIJNEN ONTHULT HET NAAMBORD VAN HET SPEELTERREIN AAN DE HAVERBEEMD, VANAF NU ’T VELDJE GENAAMD.

Zaterdag 1 september jl. werd het speelveldje aan de
Haverbeemd/Fluitekruidbeemd officieel geopend
door wethouder Mart Wijnen van onder meer welzijn
en directeur-bestuurder Rob Möhlmann van
Bouwvereniging Woningbelang. Het speelterrein heet
voortaan ’t Veldje. De kinderen konden zich op die
zaterdag vermaken met verschillende spelletjes:
hoefijzer werpen, verven, koemelken, blikgooien en
ponyrijden. Het nieuwe speelveldje is bestemd voor
kinderen tot 12 jaar.

Rust teruggekeerd bij
kinderboerderij Dommelen
De geitjes lopen rustig te grazen. Het hangbuikzwijntje wentelt zich
nog eens om in de modder. De rust is teruggekeerd bij de Dommelse
kinderboerderij aan de Spelerwei. Dat was een paar maanden geleden
nog wel anders. De emoties liepen hoog op. Het voortbestaan van de
kinderboerderij balanceerde op het randje. Een verslag van de afgelopen maanden en hoe het nu verder moet met de kinderboerderij in
Dommelen.
In mei van dit jaar besloot Stichting Kinderboerderij
‘De Kleine Meer’ de kinderboerderij niet langer te willen
beheren. Aanleiding was de verplaatsing van de bloemencorsotent van Buurtschap Dommeldal en de vermeende
geluidsoverlast. Het lawaai in de tent zou volgens de
stichting voor grote stress zorgen bij de dieren. Een onverantwoorde situatie vond het bestuur. Daarop besloot ze
alle geiten, konijnen, cavia’s, kippen en woestijnratten te
verplaatsen naar de kinderboerderij aan de Bosstraat.
De gemeente Valkenswaard en de stichting ‘De Kleine
Meer’ konden niet tot een overeenstemming komen.

Wethouder Mart Wijnen: “De boerderij is eigendom van de
gemeente. We zorgen er gewoon voor dat er nieuwe dieren
komen. En we gaan op zoek naar een nieuw beheer en
vrijwilligers.” De kinderboerderij blijft dus gewoon bestaan.
Wijnen: “Het is en blijft het sociale hartje van Dommelen.”
Een nieuwe, tijdelijke beheerder diende zich al snel aan.
Eigenaar van het dierenpark Taxandria, Ties Zwerts, wilde
de gemeente wel helpen. Hij is een specialist op het gebied
van dierenwelzijn. Na zijn opleiding dierenverzorging heeft
hij sinds zijn 16de in dierentuinen gewerkt. Begonnen bij
het Eindhovense dieren- en speelpark Animali heeft hij alle
kneepjes van het vak geleerd.

TWEE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS BIJ DE KINDERBOERDERIJ.

Leef.baar.heid [de~] 1.De mate waarin de samenleving
aansluit op de behoeften van de mensen die er in leven.
Daarbij staan vier aspecten centraal: voorzieningen, veiligheid, gemeenschapsgevoel en betrokkenheid bij de buurt.

Wat vond hij van de commotie rond de kinderboerderij?
Zwerts: “Een lachertje naar mijn mening. In Taxandria
staat ook een corsotent op het terrein, daar hebben de
dieren nooit last van gehad. We hebben de dierenbescherming uitgenodigd om de situatie te bekijken, maar ze zijn
nooit langsgeweest.” Zwerts is de redder in nood. Hij
zorgde ervoor dat de kinderboerderij weer snel bewoond
werd door ganzen, eenden, kippen, geiten en hangbuikzwijntjes. Nu de tent er een paar maanden heeft gestaan,
LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
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De gemeente Valkenswaard is al enige tijd
druk bezig met het realiseren van een
fietscrossbaan aan de Keersopperweg in
Dommelen-Noord (bij het Doe-Weekterrein).
Hierbij komt het nodige kijken. In dit
bericht melden wij u de stand van zaken
en de nog te ondernemen acties.

Breng Dommelen-Noord tot bloei

baantje gecreëerd tussen de Crocuslaan en de
Westerhovenseweg. Deze locatie wordt ook nu al gebruikt
als crossbaantje. Op dit terrein hebben de fietscrossers
gaten gemaakt waardoor boomwortels bloot kwamen te
liggen. Dit is natuurlijk niet goed voor de vitaliteit en de
stabiliteit van de bomen. Daarom heeft de gemeente in
september zand gestort om de gaten bij de bomen te
dichten en om enkele crossheuveltjes te maken.
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is gebleken dat de dieren geen geluidsoverlast ervaarden.
Zwerts: “De dieren lijken zich prima te vermaken. Er is zelfs
een nieuw bokje geboren, dat het tot nu toe heel goed doet”.
De kinderboerderij kan dus gewoon worden voortgezet.
Wethouder Wijnen: “De veiligheid van de kinderen en dieren
werd nauwlettend in de gaten gehouden. Bovendien waren
er afspraken met de corsotent gemaakt. Alleen op bepaalde tijden mocht er gewerkt worden en er waren geluidslimieten afgesproken.”

DIEREN HADDEN GEEN LAST VAN DE CORSOTENT.

Voor 1 december moet er een nieuw beheer en een nieuwe
stichting in het leven worden geroepen omdat Ties Zwerts
er voor die tijd mee zal stoppen. Er hebben zich al een flink
aantal vrijwilligers aangemeld waarmee de gemeente in
oktober rond de tafel gaat zitten. Maar er helemaal mee
stoppen kan Ties niet. Hij blijft de kinderboerderij in de
gaten houden. “Zoals ze wel eens zeggen: ik zal met mijn
jas tussen de deur blijven zitten.”

De Belleman ingrijpend veranderd

Ruim honderd
woningen
opgeknapt door
Woningbelang
Wie regelmatig in de buurt ‘Schepelweijen’
komt, is het waarschijnlijk al opgevallen.
Woningbelang heeft 114 woningen in
deze buurt voor de bouwvak flink onder
handen genomen.
Klaartje van Daal, projectbegeleider Woningbelang legt uit
welke werkzaamheden er in het kader van
BinnenOnderhoud Op Maat, afgekort BOOM, zijn verricht:
“We hebben de woningen voorzien van nieuwe voor- en
achterdeuren. Ook zijn de draaiende delen van de kozijnen
vervangen en de woningen hebben een grondige schilderbeurt gekregen. Door de opknapbeurt hebben de woningen
een frissere en meer eigentijdse uitstraling gekregen!”

Sport-en ontmoetingscentrum De Belleman is sinds 16 april jl.
ingrijpend veranderd. Niet alleen het gebouw, maar ook het
beheer. Wat betekent dat voor de bewoners? Een gesprek met
Paul Krikhaar, de voorzitter van de nieuwe stichting Belleman.
“Het is schitterend geworden. De creatieve ruimtes zijn
veel groter en aantrekkelijker. Vroeger moest je door
twee ruimtes lopen om in de derde te komen. Nu hoeft
dat niet meer doordat er een gang is gemaakt. Paul
Krikhaar is erg enthousiast over de nieuwe inrichting
van De Belleman. “Er komt ook veel meer buitenlicht
binnen en we hebben nu een perfecte klimaatregelaar
aangeschaft. Sporters vonden het voorheen nogal eens
benauwd worden en in de theaterzaal wilde het met
250 man nogal eens warm worden.” Maar De Belleman
is nog niet klaar. Volgend jaar is de entree aan de beurt.
Krikhaar: “De ingang en het bargedeelte moet meer
‘smoel’ krijgen. En we willen de toiletgroepen uit de
jaren ‘70 gaan aanpakken.”
Extra openingsdagen
Niet alleen de inrichting is veranderd, ook de openingstijden. De Belleman gaat voortaan ook op maandag,
woensdag en vrijdag open. Maar er zijn voor deze
dagen nog geen activiteiten gepland. Krikhaar: “Het
organiseren van de activiteiten moet door de Wijkraad
Dommelen gebeuren. De stichting ondersteunt alleen,
wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de horeca goed
draait.” Krikhaar hoopt dat de wijkraad Dommelen zo
snel mogelijk activiteiten organiseert. “De drie extra
openingsdagen staan nu vast, dus ik zou zeggen: Aan
de slag!”
Horecagedeelte opgewaardeerd
In november 2006 heeft de gemeente subsidie toegewezen gekregen van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor de verbeteringen aan
De Belleman. Deze subsidie zou volgens voorzitter
Krikhaar onder andere gebruikt moeten worden om de
entree en het horecagedeelte ‘op te waarderen’.

Aanmelden toekomstige activiteiten
Krikhaar wil nogmaals benadrukken dat zijn stichting
alleen faciliteert. De Wijkraad Dommelen is verantwoordelijk voor het organiseren van toekomstige activiteiten.
Verenigingen of gezelschappen die gebruik willen maken
van de verruimde openstelling, kunnen hiervoor contact
opnemen met de beheerder Jan de Wit, voorzitter van de
wijkraad en lid van het bestuur van de nieuwe Stichting
Belleman, Kees Luijbregts (bereikbaar via secretariaatwrd
@versatel.nl) of met Brigitte Mesman, voormalig projectleider van het beheer van de Belleman vanuit de gemeente. Zij is bereikbaar via belleman@valkenswaard.nl of via
tel. 040-2083444.

BELLEMAN ONDERGING INGRIJPENDE VERANDERING.

PROJECTBEGELEIDER WONINGBELANG, KLAARTJE VAN DAAL,
BIJ EEN OPGEKNAPTE WONING IN SCHEPELWEIJEN-NOORD.

Bewoners tevreden
Naast de werkzaamheden aan de buitenzijde, zijn er ook
veel werkzaamheden aan de binnenzijde uitgevoerd.
Klaartje vertelt: “In een groot deel van de woningen hebben
we de keuken, badkamer en het toilet vernieuwd.
Bewoners vanaf 55 jaar konden ook kiezen voor een aantal
voorzieningen die het zelfstandig wonen vergemakkelijken,
zoals een verhoogd toilet en een douchezitje. Onze bewoners zijn over het algemeen heel tevreden met de aanpassing van hun woning. Hierdoor verloopt het contact met
hen heel prettig en dat maakt mijn werk erg leuk.”
Het positieve van een grootschalig onderhoudsproject als
dit vindt Klaartje bovendien dat het ervoor zorgt dat buurtbewoners meer met elkaar in contact komen. ”Dat is een
goede zaak, want het verbetert de betrokkenheid in de
buurt. Belangrijk is zeker ook dat de uitstraling van de
huizen verbeterd is. Ik ben er zeker van dat dit de uitstraling
van de totale wijk Dommelen-Noord ten goede komt!”

In de vorige nieuwsbrief stond dat de
gemeente u op de hoogte zou houden
over de verkeersveiligheid rondom basisschool De Schepelweijen.
Na een uitgebreide analyse van de in het
voorjaar gehouden enquête zijn een paar
dingen opgevallen.

Dommelen-Noord
leeft en bruist
Ruim acht maanden is Monique Deeben
actief als buurtbrigadier in DommelenNoord. Een gesprek met een
enthousiaste brigadier die van aanpakken
houdt. Wat vindt zij van de wijk?
Waarom heb jij destijds voor de politie gekozen?
“Ik wilde met mensen werken, met alle lagen van de
bevolking. Ik vind het nog steeds spannend om samen
over de aanpak van een probleem na te denken en een
bijdrage te leveren aan de oplossing. Als die positief uitpakt, heb ik een goede dag.”

Het horecagedeelte wordt nu aangepakt door een professionele horecabeheerder Jan de Wit. Hij werkt uitsluitend
met betaald personeel. Niet meer met vrijwilligers.
“Werken in de horeca is een vak”, vindt Krikhaar. “Als
mensen niet regelmatig werken, weet niemand meer wie
bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de kassa afdracht. En
als bezoekers moeten betalen voor een consumptie, dan
moet die goed zijn. We willen bijvoorbeeld geen lauw bier
schenken.”

Verkeersveiligheid
rond basisschool
De Schepelweijen

Zoals altijd het geval is bij een grondige verbouwing, heeft
het onderhoudsproject ook enige overlast veroorzaakt voor
de bewoners en de omwonenden. “Hieraan ontkom je bij
zo’n groot project helaas niet, ” licht Klaartje toe.
“Er stond bijvoorbeeld een aantal bouwketen in de wijk en
ook de geparkeerde aannemersbusjes zorgden ervoor dat
de parkeermogelijkheden soms beperkt waren. Gelukkig
toonden de meeste bewoners hiervoor begrip. Namens
Woningbelang wil ik iedereen hiervoor bedanken. Fijn dat
we op uw medewerking konden rekenen!”

Wat deed je hiervoor?
“Hiervoor werkte ik vijf jaar in Woensel-zuid, waaronder
ook Woensel-West valt. Daar heb ik veel ellende gezien:
prostitutie, drugs. Na die jaren daar was ik echt toe aan
een nieuwe uitdaging. De overgang naar DommelenNoord was een cultuurshock. Ik moest heel erg wennen
in die eerste dagen. In Woensel rijd je van melding naar
melding. Hier is het veel rustiger. Maar er is ook wel
een overeenkomst tussen de twee wijken. De politie
werkt hier ook heel nauw samen met maatschappelijk
werk en met de gemeente, net als in Eindhoven.”
Wat heb je in de afgelopen acht maanden gedaan?
“Inlezen, netwerken en bemiddelingsgesprekken voeren
tussen ex-en en buren. Vooral dat laatste kost heel veel
tijd. Voor de burger ben ik dan niet zichtbaar, maar toch
ben ik hard aan het werk. Dat vind ik wel eens moeilijk.
Ik kreeg bijvoorbeeld een klacht over hondenpoepoverlast van een school. Dat meld ik dan aan de buitengewoon opsporingambtenaren, de boa’s. Die gaan er
meteen op af. Maar die melder zegt: ‘Ik heb niemand
gezien, heb je wel iets met mijn klacht gedaan?’
Ja natuurlijk, maar die boa’s zijn in burger. Als die aan
het controleren zijn, herken je ze dus niet. Nu hebben
we afgesproken dat ze zich eerst melden bij de school
zodat de melder weet dat ze er zijn. Dus voor de burger
is de politie soms niet zichtbaar, maar toch zijn we op
dat moment keihard aan het werk in de wijk.”
Hoe kunnen bewoners jou bereiken?
“Als buurtbrigadier ben ik vaak aanwezig in de wijk. Het
is voor mij belangrijk direct contact te hebben met de

BUURTBRIGADIER MONIQUE DEEBEN.

inwoners. Hierdoor weet ik wat er leeft en speelt in een
wijk. Ook kunnen bewoners mij rechtstreeks mailen via
www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost en dan rechtsboven
'Uw wijk' aanklikken. Hierna kunt u in het keuzemenu
'Valkenswaard' selecteren, vervolgens linksboven
'Buurtbrigadiers'. Daarna scrollt u naar beneden en
komt u uiteindelijk bij mij uit. We doen altijd iets met de
melding. Iemand mailde me laatst dat er te hard werd
gereden op de Damianusdreef. We zijn meteen snelheidscontroles gaan houden. Afhankelijk van die resultaten, gaan we er iets mee doen. Soms hebben mensen
alleen het gevoel dat er te hard wordt gereden. Door de
controles krijgen we een realistisch beeld of dat ook
daadwerkelijk gebeurt.
Vaak denken mensen dat de politie alles al weet, maar
dat is dus niet zo. Door meldingen van burgers kunnen
wij een beeld vormen van de problemen die er spelen in
een wijk. Ik hoorde bijvoorbeeld klachten van de winkeliers in ‘De Belleman’. Die klaagden dat er na 3 uur
’s middags met brommertjes werd gescheurd door het
winkelcentrum. Nu ik dat weet, kan ik er iets aan gaan
doen.
Wat vind jij van de wijk?
“Deze wijk leeft en bruist. Er gebeurt van alles. Het
oogt als een woon-werkwijk waar niet veel gebeurt,
maar dat is het niet. De wijk heeft een superactieve
buurtvereniging. De straatspeeldag had een gigantische
opkomst. Heel leuk om te zien dat het zo leeft bij buurtbewoners.”
Wat wil je bereiken met Dommelen-Noord?
“Ons nieuwe motto van de politie Brabant-Zuidoost is:
‘Waakzaam en dienstbaar’. Waken over de leefbaarheid
van de wijk en daarmee de burger daar waar mogelijk
van dienst zijn. Daar ga ik me de komende jaren voor
inzetten.”

Uit de enquête onder ouders bleek dat het aantal kinderen
dat met de auto komt, lager ligt dan de werkgroep had verwacht. Maar zestien procent van de kinderen wordt met de
auto gebracht. De reden voor het wegbrengen met de auto
is dat ouders daarna direct doorrijden naar hun werk.
De tweede opvallende conclusie is dat de oversteek van de
Damianusdreef als gevaarlijkste punt wordt ervaren op de
route naar school. Bij de aanpak van de Damianusdreef is
deze conclusie meegenomen. Als de Damianusdreef aangepast is, verwacht de gemeente dat de weg minder
gevaarlijk wordt. Ook opvallend is dat veel mensen de
situatie direct voor school als gevaarlijk ervaren door het
gebrek aan overzicht en het foutparkeren van auto’s.
Gelukkig heeft dit nooit geleid tot aanrijdingen.
Omwonenden eerder of later naar het werk
Uit de enquête onder omwonenden bleek dat zij hun
gedrag aanpassen aan de schooltijden. Ze vertrekken eerder of later naar het werk en ervaren daardoor weinig hinder. Een aantal omwonenden woont echter op een plek
waar veel overlast bestaat doordat ouders in hun haast de
auto bij deze mensen op de stoep of oprit parkeren. Op de
Korfvlechterwei is deze overlast het grootst. Het ‘brigadieren’
bij de oversteekplaats wordt hier vaak bemoeilijkt doordat
ouders hun auto bijna óp de oversteekplaats parkeren.
Extra controles op foutparkeerders
De conclusies van het onderzoek zijn besproken in de
werkgroep van de Schepelweijenschool. In deze werkgroep
zit de gemeente, politie, docenten en verkeersouders. Ook
de gemeentelijke verkeerswerkgroep waar de verkeersdeskundigen en 3VO deel van uitmaken, heeft zich over de
bevindingen gebogen. Er worden de volgende maatregelen
genomen: De politie houdt extra controles op foutparkeerders om zo de brigadiers meer de ruimte te geven. Om de
aandacht vast te houden rondom de verkeersveiligheid zal
de gemeente samen met de docenten en verkeersouders
van de school verschillende projecten starten. Via de
schoolkrant zullen omwonenden een oproep doen aan de
ouders om de opritten niet te blokkeren. Ook zal dit medium structureel worden ingezet om de aandacht op dit
gevoelige onderwerp vast te houden.

