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Inleiding 
Naar aanleiding van een alarmerend bericht over de onveilige verkeerssituatie bij Kinderdagverblijf ‘t Mouwtje aan de 
Huizerweg, mede in het kader van het mobiliteitsplan goed en veilig op weg stelt de PvdA graag de volgende vragen. 
 
Vraag 1 
Er zijn de afgelopen jaren meerdere meldingen gedaan over de onveilige verkeerssituatie bij het kinderdagverblijf ‘t Mouwtje 
aan de Huizerweg, met name gelet op de langparkeerders en de verkeerssituatie/inrichting ter plekke. Wat heeft het college 
voor actie ondernomen om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren? 
 
Antwoord 
Met de herbestrating van de Huizerweg in 2019 is het zebrapad aangepast naar een zogenaamde gevleugelde zebra met als 
doel de verkeersveiligheid te vergroten.  
Verder vindt regelmatig overleg plaats met het kinderdagverblijf, enkele ouders en de ambtenaren over de verkeerssituatie. 
Een van de maatregelen die daar uitgekomen is, is dat de palen met drukknop voor de knipperlichten bij het zebrapad zijn 
verplaatst zodat deze niet meer direct tegen de rijbaan staan. 
 
Daarnaast heeft op woensdag 23 december een overleg met betrokken ouders plaatsgevonden over de inrichting van het 
parkeerterrein. Tijdens dit overleg zijn twee mogelijkheden aan de hand van schetsen besproken. Deze mogelijkheden 
verschillen in toename van veiligheid en kosten. Beide mogelijkheden betreffen een investering welke niet zijn begroot. De 
gesprekken met de ouders en het kinderdagverblijf worden voortgezet en het op later moment te kiezen ontwerp wordt 
uitgewerkt in een voorstel dat wordt opgenomen in de perspectiefnota 2022.   
 
Vraag 2 
Is het college van plan deze onveilige situatie alsnog aan te passen, mede in het kader van het Mobiliteitsplan goed en veilig 
op weg en per wanneer? 
 
Antwoord 
Zoals beantwoord bij vraag 1 is het college in overleg met het kinderdagverblijf en betrokken ouders. De genoemde 
herinrichting van het parkeerterrein is een onderdeel van deze gesprekken. Het doel van de herinrichting is het vergroten van 
de veiligheid, mede door het (ver)plaatsen van hekwerk, op een andere plek stallen van de bussen en een eventuele andere 
rijrichting door een herplaatsen van de toegangsweg. De door de ouders en het kinderdagverblijf gewenste herinrichting 
bevindt zich op gemeentelijke grond. De aanpassingen kunnen worden uitgevoerd zodra de middelen beschikbaar zijn.  
 
Met betrekking tot het parkeerregime worden ook gesprekken gevoerd. De wens is om hier kort parkeren in te voeren. De 
gevolgen hiervan en de te maken keuzes zijn een onderdeel van de overleggen en worden ook verder uitgewerkt.  
 
Vraag 3 
In het kader van het Mobiliteitsplan goed en veilig op weg zou de PvdA graag van het college vernemen of zij voornemens is, 
net als in andere gemeenten het geval is, een gericht ontmoedigingsbeleid te voeren om kinderen met de auto van en naar 
school en kinderdagverblijven te brengen. Dit om onveilige verkeerssituaties te verminderen en te stimuleren en het veilig te 
maken om kinderen per fiets te halen en te brengen. Zij zou hiervoor autoluwe en fietsvriendelijke omgevingen bij deze 
locaties kunnen inrichten. Is zij van plan dit te doen en per wanneer? 
 
Antwoord 
In het mobiliteitsplan is het instellen van schoolzones genoemd als een belangrijke manier om de verkeersveiligheid in 
gebieden rond scholen te verbeteren. Bij het inrijden van deze schoolzones wordt een lagere adviessnelheid aangegeven en 
wordt het woord ‘school’ duidelijk zichtbaar dwars over de rijbaan aangebracht.  
Het College heeft het voornemen om in de komende jaren bij alle basis- en middelbare scholen (totaal 28) schoolzones aan te 
brengen. In de Uitvoeringsagenda (behorend bij het mobiliteitsplan) is daarom vanaf 2022 een budget opgevoerd van € 
10.000,=/jaar gedurende vier jaar. Vanuit de rijksregeling voor bevorderen verkeersveiligheid (SPV2030) is reeds een positieve  
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beschikking ontvangen voor realisatie van een schoolzone in een lopend project. 
Het Kindcentrum ’t Mouwtje Kindcentrum ’t Mouwtje is echter geen basisschool (want een kinderdagverblijf), dus het 
aanbrengen van de tekst ‘school’ is hier niet van toepassing. Het verlagen van de maximumsnelheid kan echter wel worden 
overwogen. Op een weg als de Huizerweg zou dit een plaatselijke verlaging tot 30 km/uur betekenen. Dit past prima in de 
verkeersvisie om in zones waar ‘verblijven’ voorop staat, de prioriteit te geven aan fietsers en voetgangers en de snelheid te 
verlagen. De Huizerweg als geheel blijft onderdeel van de hoofdwegenstructuur, dus 50 km/uur. 
 
Bij zowel het proces rondom eventuele aanpassingen van het parkeerterrein, als het parkeerregime en een eventuele 
plaatselijke verlaging van de snelheid op de Huizerweg worden alle verschillende belanghebbenden en convenant partners 
betrokken.  
  
 


