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Na plaatsing van de borden werd al snel duidelijk dat deze niet zijn gespiegeld. Aan beide zijden is 
een identiek bord geplaatst. Beide borden hebben de fiets rechts en de wandelaar links (zie bijlage 
foto 2). Deze zouden gespiegeld moeten zijn, zodat van beide kanten dezelfde helft wordt aangeduid 
voor voetgangers danwel fietsers. Het bord afgebeeld op foto 2 zou vervangen moeten worden 
waarbij de voetgangers aan de rechterzijde staan afgebeeld (schoolplein) en de fietsers aan de 
linkerzijde (parkeerplaats). Dit zoals besproken met beide ambtenaren toen deze bij school zijn 
wezen kijken.

Allereerst willen wij namens de ouders en leerlingen van Basisschool Dichterbij onze dank uitspreken 
voor de snelle opvolging vanuit de gemeente naar aanleiding van onze brief van afgelopen 3 
december 2021. Middels deze brief vroegen wij uw aandacht voor de ons inziens noodzakelijke 
verbetering van de (verkeers-)veiligheid rondom basisschool Dichterbij. Deze brief is ook verstuurd 
aan de lokale vertegenwoordigers van CDA en de PvdA. Beide partijen hebben gereageerd en 
gevraagd om op de hoogte te worden gehouden omtrent de voortgang.

Op 24 januari 2022 hebben twee ambtenaren van de gemeente een bezoek gebracht aan 
basisschool Dichterbij waarbij de situatie ter plekke is bekeken en verschillende mogelijke 
verbeteringen zijn besproken. Ook zijn er foto's gemaakt van de situatie ter plekke welke zijn 
nagestuurd. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten een 3 tal borden te plaatsen om zo de 
bewegingen van voetgangers en fietsers rondom de school beter van elkaar te kunnen scheiden. Er 
is een "verplicht fietspad" bord geplaatst bij het bruggetje en er zijn een tweetal nieuwe borden met 
aan de ene kant een fiets en aan de andere kant een voetganger geplaatst. Met name deze laatste 
borden illustreren treffend dat de ene kant van het fietspad is bedoeld voor fietsers en de andere 
kant voor voetgangers. Zie in de bijlage een overzichtsfoto van de huidige situatie (foto 1). Daarnaast 
heeft de gemeente in haar brief de suggestie gedaan om met krijt voetstappen op de stoep in te 
kleuren.
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Tot slot willen we u vragen nogmaals ons voorstel te heroverwegen om de wegen rondom de 
parkeerplaats voor de school en de Plus supermarkt éénrichtingsverkeer te maken.

De MR is echter van mening dat de suggestie om voetstappen met schoolkrijt aan te brengen, niet 
voldoende is. Deze zouden permanent op de stoep moeten worden aangebracht, opdat deze ook na 
een regenbui zichtbaar blijven. Daarbij zou er tevens een scheidingsmarkering dienen te komen om 
het onderscheid tussen beide stroken aan te geven. Dit visueel onderscheid tussen voet- en fietspad 
is niet alleen van belang voor de leerlingen van Dichterbij, Prisma en Mozaïek maar voor alle 
kinderen onderweg van en naar de Groene Wig en/of de voetbalvelden van VIOD. Overigens sluit dit 
voorstel naadloos aan bij een initiatief vanuit de bewoners van de wijk Dichteren om de fiets- en 
voetpaden rondom de scholen permanent te voorzien van een scheiding middels logo's (zie de 
bijlage, foto 3). Zie hiervoor ook: www.dichteren-central.nl/verkeerssituatie-2. Onze voorkeur heeft 
om de markering te laten lopen van het einde fietspad nabij Apotheek Bastion (in bijgevoegde 
afbeelding aangegeven met A) tot en met het begin van de Groene Wig (in bijgevoegde afbeelding 
aangegeven met B).
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Foto 4: 
voorkeur markering

Foto 3: voorbeeld permanent aangebrachte 
markering (bron: "Dichterbij Central")

Foto 1: 
voorgestelde plaatsing borden en markering bij 
Basisschool Dichterbij

Foto 2: 
niet-gespiegeld verkeersbord


