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30 oktober 2019 

 

Beste ouders, 

 

Onlangs is vanuit de scholen en gemeente een gesprek gevoerd met een delegatie van 

bewoners van de Eendenkooi. De bewoners ervaren overlast door het halen en brengen 

van kinderen die met de auto naar school worden gebracht.  

 

We vragen dan ook als scholen, gemeente (gebiedsadviseur en wijkboa’s) en politie 

(wijkagent),  graag uw aandacht voor het volgende. Het is heel fijn als kinderen zo veel 

als mogelijk lopend of met de fiets naar school komen. Dit scheelt in de (verkeers)drukte 

in de straten, het zoeken naar parkeerplaatsen en maakt het ook veiliger voor iedereen. 

Met name die veiligheid is een belangrijk aspect dat in het geding komt doordat ouders 

de kinderen naar school brengen met de auto.  

 

We realiseren ons dat veel mensen in verband met eventuele tijdwinst wellicht eerder de 

auto pakken. De ervaring van de laatste jaren is dat steeds meer mensen met de auto 

komen. Op enig moment kan de hoeveelheid auto’s niet verwerkt worden, met eventuele 

irritaties en tijdverlies als gevolg. Met de laatste aanpassing aan het voorterrein bij de 

scholen en het eenrichtingverkeer zien we een positief effect. Dit is echter wel een 

laatste maatregel die de gemeente kan nemen. Daarnaast zijn we afhankelijk van het 

gedrag van iedereen. 

Om het voor iedereen prettig en vooral veilig te houden is het verzoek om zo veel 

mogelijk de kinderen (zelf en/of met broers, zussen en vriendjes) lopend of met de fiets 

naar school te laten komen. Deze beweging is gezond voor de kinderen, en goed voor het 

milieu. 

 

Wij rekenen op uw medewerking. 

 

 

Met dank en vriendelijke groet,  

ook namens Politie en de Gemeente Alphen aan den Rijn, Gebiedsadviseur en boa’s, 

 

Directeuren van basisschool Vianova, de Vroonhoeve en het Mozaïek 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 


