Vragen ex art. 71 RvO:
Onveilige verkeerssituatie rondom Kindcentrum Caleidoscoop Empel
Geacht College,
Afgelopen maand bereikte de Bossche VVD signalen dat de verkeerssituatie rondom Kindcentrum
Caleidoscoop in Empel te wensen overlaat. Dit geldt met name als de kinderen naar school gaan,
rond 8.15 uur in de ochtend, en als de school uitgaat, rond 14.00 uur. Met name aan de achterkant,
aan de Moeraskers, is het dan een chaotische en onoverzichtelijke situatie, waarbij auto’s, fietsers en
voetgangers zich door elkaar heen bewegen. Er is voor een deel van de straat geen trottoir
beschikbaar en er is ook geen oversteekplaats. Verderop staan aan twee kanten van de weg auto’s
geparkeerd, waardoor voetgangers, soms met kinderwagens, de weg op gedwongen worden.
Fietsers kunnen er nauwelijks door en rijden regelmatig bijna of helemaal tegen een openslaande
autoportier aan. Aan de voorkant van de Caleidoscoop, aan het Fluitenkruid, is er ook geen
oversteekplaats voor voetgangers, terwijl daar vaak harder dan de toegestane snelheid van 30 km
per uur gereden wordt.
De geschetste situatie baarde de VVD zorgen. Zelf zijn we polshoogte gaan nemen en daardoor
kunnen we alleen maar bevestigen wat vele buurtbewoners ons al verteld hebben. Daarbij vinden wij
het als VVD extra vervelend dat diverse ouders al meerdere jaren proberen de gemeente te bewegen
om iets te doen aan de onveilige verkeerssituaties rondom de Caleidoscoop. Ze hebben hiervoor op 5
maart 2020 al een drukbezochte bijeenkomst met medewerkers van de gemeente georganiseerd.
Hier zijn zelfs al enkele potentiële oplossingen aangedragen, maar tot op heden is daar nog niets mee
gedaan. De Bossche VVD vindt dat het tijd is voor actie en stelt daarom de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de onveilige verkeerssituatie aan de voor- en achterkant van
Kindcentrum de Caleidoscoop in Empel?
2. Is het college ervan op de hoogte dat de laatste 200 meter voor de school (achterkant)
kinderen niet meer via een trottoir op een veilige wijze kunnen lopen, maar tussen rijdende
en geparkeerde auto's moeten lopen komende vanaf de Doornkampsteeg of Moeraskers?
3. Is het college ervan op de hoogte dat zowel aan de voorkant (Fluitenkruid) als achterkant
(Moeraskers) geen oversteekplaats met zebra aanwezig is? Waarom is deze er niet?
4. Is het college ervan op de hoogte dat de onveilige situatie aan met name de achterkant in de
afgelopen jaren al tot meerdere (bijna) ongelukken heeft geleid?
5. Is het college bekend met het feit dat diverse ouders en buurtbewoners al jarenlang de
gemeente proberen te bewegen iets te doen aan deze onveilige situatie?
6. Is het college het met de VVD eens dat het oplossen van de onveilige verkeerssituatie
rondom de Caleidoscoop geen jaren hoeft te duren en op korte termijn geregeld kan
worden?
7. Is het college bereid om te luisteren naar de oplossingen die aangedragen worden door de
ouders en buurtbewoners en daar serieus werk van te maken?
8. Wat gaat het college nu doen om zo snel mogelijk de ouders en buurtbewoners tegemoet te
komen en de situatie op te lossen?
Namens de Bossche VVD,
Eva Eigenhuijsen

