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Verkeerssituatie rondom de scholen

Geachte heer/mevrouw,
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de herontwikkeling van het centrum in Berkel en
Rodenrijs: Berkel Centrum West. Op dit moment worden de laatste palen in de grond geheid. Via deze
brief willen we u graag informeren over de verkeersituatie rondom de scholen.
Er is regelmatig overleg met de schooldirecties
Veiligheid op en rondom de bouwplaats is van groot belang. Zowel voor de gemeente als voor de
aannemer en projectontwikkelaar. Daarom overleggen we regelmatig met de schooldirecties zodat
signalen tijdig uitgewisseld worden. We nemen u hier graag in mee.
Verzoek: kom zoveel mogelijk op de fiets
Woont u dichtbij school? Dan vragen we u zoveel mogelijk met de fiets te komen. Goed voor de
beweging en beter voor de verkeersveiligheid en -drukte.
Komt u met de auto? Parkeer zoveel mogelijk op het terrein nabij de Wibra
In het centrum zijn er verschillende mogelijkheden om de auto te parkeren. Verschillende ouders
parkeren hun auto op het geasfalteerde parkeerterrein nabij de Albert Heijn. We willen alle ouders die
met de auto naar school komen, vragen om de parkeren op het terrein nabij de Wibra. Op verzoek
hebben we ook de mogelijkheid besproken om een voetgangerspad langs de Gemeentewerf te creëren.
Het advies van de verkeerskundige is duidelijk: vanwege het inkomend bouwverkeer zorgt dit voor een
groter veiligheidsrisico, er komt dus geen voetgangerspad.
Attentieborden op de Gemeentewerf
Daarom hebben we gekeken naar wat we wél kunnen doen op de Gemeentewerf. Recent hebben we een
snelheidsdisplay met een smiley geplaatst. Eind augustus worden er ook attentieborden geplaatst nabij
de zebrapaden op de Gemeentewerf. We verwachten dat het autoverkeer daardoor minder hard zal
rijden.
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Goede doorstroom Oudelandselaan
Voor een goede doorstroom op de Oudelandselaan is het van belang dat auto’s helemaal doorrijden naar
achteren. Daarom zal er op de eerste schooldag, op maandag 30 augustus 2021, een verkeersregelaar
aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.
Bij vragen kunt u contact opnemen
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met
Saskia van Wijk via telefoonnummer 14 0 10 of per mail berkelcentrum@lansingerland.nl

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland
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