Renkum, 12 februari 2014
Aan het College van B&W van Renkum
Afschrift: Gemeenteraad, Prinses Beatrixschool
Betreft: voorstel om te komen tot een duurzame herinrichting van de infrastructuur inzake
de openbare weg Goudsbloemstraat direct grenzend aan de Dr. Albert Schweitzerschool
min of meer tegenover de Prinses Beatrixschool te Renkum.
Uitgangspunt
Het is om veiligheidsredenen belangrijk, dat bij alle scholen de infrastructuur zodanig
geregeld is, dat ouders hun kinderen op een goede manier met de auto kunnen afzetten en
ophalen. Ouders zouden daarbij zoveel mogelijk de auto moeten vermijden, maar het is nu
eenmaal ook een gegeven, dat veel ouders de auto gebruiken, omdat zij na het wegbrengen
van kinderen meteen doorrijden naar hun werk, dat zich vaak buiten de gemeente bevindt.
Situatieschets
Bij de Prinses Beatrixschool, gelegen aan een onoverzichtelijke-, flauwe bocht, pal bij een
druk kruispunt (Reijmerweg-Hogenkampseweg-Goudsbloemstraat) te Renkum, spelen zich
met name bij het begin en het einde van de schooldag chaotische verkeersbewegingen af.
Het einde van de Reijmerweg, een flessenhals met enkele uitritten vertoont op gezette
tijden een wirwar van geparkeerde auto’s en busjes van
kinderopvanginstellingen.
Duurzame oplossing
Kortom: een infrastructurele verbetering voor de Prinses
Beatrixschool is noodzakelijk om een duurzame oplossing
te bereiken. Dat kan nu alleen door:
1. het realiseren van een 'kiss en ride'-zone, zodat de
veiligheid aantoonbaar verbeterd kan worden. 'Kiss
en ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om
passagiers van personenauto's af te zetten of op te
halen en meteen weer verder te rijden. De
wettelijke basis voor ‘kiss en ride' ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel d van het
RVV1990;
Aan de Goudsbloemstraat bij de Dr. Albert Schweitzerschool kun je de bestaande
insteekhavens verwijderen. Door dat te doen en het weghalen van een strookje
groen kun je vrij eenvoudig een 'kiss en ride'-zone realiseren.
Via de klaar-overs van de Prinses Beatrixschool komen de uitstappende kinderen dan
ook veilig bij school.
2. het toestaan van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de
Hogenkampseweg tot aan de Sint Jozefweg.
Omdat de Dr. Albert Schweitzerschool over enkele jaren verplaatst wordt naar het gebied bij
de Rijnkom zou een deel van het terrein te zijner tijd als vergroting van de
parkeermogelijkheid in gedachten op voorhand meegenomen kunnen worden.
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Een positieve reactie Uwerzijds zien we graag tegemoet.
In afwachting, vriendelijke groet,

John Bartels / PRD
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Foto: Prinses Beatrixschool Renkum

