
Verkeer rondom de school
In de vorige nieuwsbrief schreven we over het parkeren van fietsen. We zien dat iedereen zijn best doet
om de fietsen op de juiste plekken te parkeren. Sinds deze week wordt de Tuinstraat in de ochtend weer
afgesloten met het paaltje. Vanuit school hebben we bij de gemeente opnieuw een verkeersbord
aangevraagd waarop staat aangegeven dat je de Tuinstraat met de auto niet in kunt als de school start of
uitgaat.

Kinderen van groep 8 coördineren het parkeren van de fietsen, je herkent ze aan hun gele hesjes. We
hebben gehoord dat deze leerlingen soms tegen ouders aanlopen die lastig, en soms zelfs grof tegen ze
doen. Dat kan natuurlijk niet. We willen daarom aan alle ouders vragen om alsjeblieft met respect om te
gaan met deze leerlingen. Het is voor hen best spannend om een ouder aan te spreken en dan ook nog te
moeten zeggen dat deze iets doet wat niet mag.

Successen
We hebben de afgelopen jaren best wat bereikt op gebied van verkeersveiligheid rondom de school. Zo
zijn er drempels en wegmarkering met schoolzone op de Westerstraat gekomen, zijn twee
parkeerplaatsen deels opgeheven voor de haal- en brengmomenten (een soort kiss and ride) en is er een
paaltje met een bijpassend bord gekomen voor het afsluiten van de Tuinstraat. We hebben ook een
verzoek ingediend voor een zebrapad over de Westerstraat, naar de gymzaal toe. Deze mocht er helaas
niet komen, omdat de regels verbieden dat een zebrapad binnen een bepaald aantal meters van een
stoephoek ligt. Ook hebben we met de gemeente afgesproken dat het vuilnis niet wordt opgehaald tussen
08.30 en 08.45 uur. Dit om opstoppingen en gevaarlijke situaties op de route te voorkomen.

Overlast van verkeer
Maarja, we wonen toch in een stad. Dus is er regelmatig tóch een vuilniswagen of busje rondom de
Tuinstraat te vinden op het moment dat de school gaat beginnen. Als het een vuilniswagen betreft,
melden wij dit bij de gemeentelijke afvaldienst. Jullie kunnen bij overlast ook zelf een melding maken. Dit
kan door te bellen naar 14020 (melding openbare ruimte en overlast). De gemeente geeft aan dat de
vuilnismannen een vaste route hebben. Maar soms is een straat geblokkeerd en wijken zij af van de vaste
route, waardoor ze toch in de buurt van de Tuinstraat terechtkomen. Daarnaast zitten er veel
ondernemers in onze wijk en zijn er verschillende vuilnisophaaldiensten. Vanuit school hebben we alleen
een afspraak met de gemeente. Er is helaas, ondanks onze pogingen, toch regelmatig sprake van een
situatie van overmacht. Graag zouden we willen benadrukken dat de vuilnisdiensten en andere mensen de
straat blokkeren, dit dus doen omdat zij niet anders kunnen. We willen jullie dan ook vragen om met
respect met deze mensen om te gaan. Het heeft geen enkele zin om tegen ze te schreeuwen, en voor de
kinderen is dit ook niet bepaald een goed voorbeeld.
Mocht je de school niet kunnen bereiken door zo'n opstopping, laat de fiets dan even staan en loop het
laatste stukje. 

Als er verkeerssituaties zijn waarvan je denkt dat school hier een rol in kan spelen, dan horen wij dat
graag. Je kunt contact opnemen met j.vansambeek@ttsa.nl.

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad en Judith van Sambeek
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