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Betreft: Herplaatsing verkeerslichten Plaswijckweg noodzaak!

Gouda, 16 juli 2013

Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders,

Onlangs zijn naar aanleiding van uw besluit de verkeerslichten op de Plaswijckweg ter
hoogte van het Boegpad weggehaald. Als ouders1, directie en schoolteams van de
basisscholen ‘De Plaswijckschool’ en ‘De Cirkel’, merken wij direct de negatieve gevolgen
van uw besluit voor de verkeersveiligheid. Wij pleiten voor het herplaatsen van deze
verkeerslichten. Wij vinden herplaatsing voor een veilige verkeersituatie van onze
schoolgaande kinderen in de wijk Plaswijck zeer gewenst. Wij maken ons grote zorgen over
de veiligheid van onze kinderen en die van andere gezinnen in de wijk door de ontstane
verkeersituatie. Uw antwoorden aan de gemeenteraad (d.d. 9 juli 2013) over bovenstaand
thema stellen ons dan ook absoluut niet gerust.
Behoefte aan veilige oversteekplaats
U motiveert uw besluit met het argument dat er over de dag heen sprake zou zijn van een
geringe intensiteit van alle verkeersdeelnemers. Als dit al het geval zou zijn, dan geldt dit
zeker niet voor ouders en kinderen van de Plaswijckschool en de Cirkel. Juist zij hebben
grote behoefte – vooral in de schoolspits- aan een veilige oversteekplek. Een plek waar geen
angst bestaat dat ouders en kinderen van de weg worden gereden of bijna geen gelegenheid
krijgen om over te steken omdat er auto’s met een te hoge snelheid naderen.
Ook langsfietsende ouders en kinderen hebben behoefte aan voldoende ruimte om veilig
over de Plaswijckweg te fietsen. Een versmalling van de rijstrook maakt dat zij gemakkelijk
van de weg gedrukt kunnen worden met alle gevolgen van dien. Wij ervaren dit als zeer
gevaarlijk en vinden dit een reëel risico.
Oversteekplaats veel gebruikt
Omdat er ter hoogte van het Boegpad verkeerslichten waren, werd die oversteekplaats veel
gebruikt door leerlingen van onze scholen. Uw aanpassing van het kruispunt maakt alleen
dat auto’s mogelijk minder hard gaan rijden, maar daarvoor bestaat geen garantie of bewijs.
Het is niet meer dan een theoretische aanname. Verkeerslichten maken het zeker dat ouders
en kinderen veilig kunnen oversteken; lopend en op de fiets. Het mogelijk door rood licht
rijden van gemotoriseerd verkeer kan eenvoudig worden ondervangen en beperkt door
regelmatig de politie te vragen verkeerscontroles uit te voeren. Wij hechten daaraan grote
waarde omdat wij een veilige schoolomgeving willen.
Niet overtuigd van lange wachttijden
Wij kunnen ons niet voorstellen dat herplaatsing van de verkeerslichten leidt tot lange
wachttijden voor het gemotoriseerde verkeer zoals u dat stelt. Wij vinden dat geen
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Ouders bij de Plaswijckschool vertegenwoordigt in de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Schoolraad
en bij De Cirkel in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.

overtuigend argument en herkennen die situatie niet. De eerdere verkeerslichten werkten
namelijk zo dat ze alleen op rood sprongen op het moment dat er overstekende
voetgangers/fietsers zich aandienden. Daardoor was het ontstaan van lange wachttijden
uitgesloten.
Herplaatsing verkeerslichten beste garantie op veilige verkeersituatie
U schrijft onder meer de verkeersontwikkelingen op de kruising te blijven volgen en zo nodig
aanvullende maatregelen te nemen. Dat voornemen ondersteunen wij. Graag willen wij
hierbij actief betrokken worden en wij concluderen dat het herplaatsen van verkeerslichten
de beste garantie biedt voor een veilige verkeersituatie. Die aanvullende maatregel lijkt ons
dus gewenst en noodzakelijk. Wij vragen u daartoe zo spoedig mogelijk actie te
ondernemen.
Graag willen wij met u en andere betrokkenen vanuit de wijk in gesprek, meedenken en op
de hoogte blijven van de ontwikkelingen over het kruispunt.
Met vriendelijke groet,
Namens de ouders en schoolteams van de Plaswijckschool en De Cirkel,

Heleen Janse2,
voorzitter MR Plaswijckschool

Ciska Bakker,
voorzitter MR De Cirkel

Johan Moen,
directeur Plaswijckschool

Marianne Lafeber,
directrice De Cirkel
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Voor vragen en/of reactie kunt u contact opnemen met Heleen Janse, voorzitter van de MR van de
Plaswijckschool (heleenjanse@zonnet.nl) of met Ciska Bakker, voorzitter van de MR van De Cirkel
(mr.cirkel@degroeiling.nl).

