Resultaten enquête verkeersveiligheid BS de Vlindertuin Brunssum.
Een aantal maanden geleden hebben wij in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland,
ouders en leerlingen bevraagd over de verkeersveiligheid rondom onze school.
Wij willen u graag informeren over de uitkomsten en de vervolgstappen die wij als school
gaan zetten naar aanleiding van uw input. Ook u heeft een rol in de verkeersveiligheid en
vragen ook aan u om ons te helpen. 64 gezinnen hebben de enquête ingevuld.

De resultaten op een rijtje
Ouders-vervoerwijze naar school
51% woont binnen een straal van 1 km van school.
Tevredenheid ouders





60% van de ouders zijn ontevreden over de parkeercapaciteit rondom school.
67% van de ouders zijn ontevreden over het zicht dat de kinderen bij de uitgang op
school op het overige verkeer hebben.
83% van de ouders zijn ontevreden over de wijze waarop de auto’s geparkeerd
worden.
78% van de ouders zijn ontevreden over de verkeerssituatie in het algemeen rondom
de school.

Aanvullende opmerkingen van de ouders



“Ouders parkeren op plekken waar zij niet mogen parkeren, waardoor er te weinig
mogelijkheid is om goed uit te rijden, vooral als er veel verkeer is.
“Een aantal ouders parkeert langs de speeltuin, waar het niet mag, of op onhandige
plekken op de stoep. Dit leidt tot onveilige situaties. Een stukje verderop (pallashof)
is parkeerplaats genoeg.

Top 3 van de meest genoemde gevaarlijke situaties op route naar school en directe
omgeving school.




De straat van de school zelf, bij de oversteekplek.
Parkeren langs het hek van de speeltuin.
Kruising Planeetstraat/Pallashof/Ir. de Katstraat.
.

Welke maatregelen/voorzieningen zouden volgens de ouders een bijdrage kunnen
leveren aan de verkeersveiligheid rondom school.




52% vindt dat de schoolomgeving zoveel mogelijk autoluw moet zijn.
78% vindt dat de parkeercapaciteit bij school beter benut dient te worden.
90%% van de ouders vindt dat er een veilige oversteekplek voor de kinderen
gerealiseerd dient te worden (rondom school)



69% vindt dat verkeersbrigadiers ingezet dienen te worden.

Stellingen.




100% van de ouders vindt dat zijzelf in grote mate kunnen bijdragen aan de
verkeersveiligheid.
75% van de ouders vindt dat volwassenen beter met de fiets of lopend de kinderen
naar school kunnen brengen.
61% van de ouders vindt dat ouders die met de auto komen, de school in-uitgang
zoveel mogelijk moeten mijden.

Overig opmerkingen ouders.



“Hoort lopen en fietsen niet bij een gezonde leefstijl?
“Ouders moeten het goede voorbeeld geven en goed opvoeden, niet de school.”

Wat willen ouders bijdragen aan de verkeersveiligheid?





10 personen hebben aangegeven mee te willen helpen bij verkeersactiviteiten op
school.
45% gaat de auto een stukje verderop parkeren.
45% gaat vaker te voet of met de fiets naar school komen.
53% gaat praktijksituaties oefenen met hun kind(eren)

Wat vinden de kinderen moeilijk?


De ervaringen van de kinderen zijn nagenoeg gelijk aan die van de ouders.

Vervolgacties van school
De uitkomsten zijn voor ons aanleiding om een aantal acties op te gaan pakken. Hierover
blijven wij u informeren en hopen, indien nodig op uw medewerking.

Wat gaan wij de komende periode doen?




We gaan de kinderen bijbrengen hoe ze het best met lastige situaties om kunnen
gaan. Met name het oversteken gaan we oefenen in de praktijk.
Wij gaan de ouders benaderen die middels de enquête aangegeven hebben
behulpzaam te willen zijn bij verkeersactiviteiten op school.
Met de kinderen gaan we ludieke (beloning) acties doen in het kader van het
parkeergedrag van de ouders.

Wat verwachten wij van jullie?






Houd rekening met de vele fietsers bij school.
Benut de vrije parkeerplekken in de nabijheid van school Pallashof.
Parkeer op de plekken waar het mag en veilig is voor de kinderen.
Houd de oversteekplek vrij, zodat de kinderen een goed overzicht hebben.
Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school.

