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Beste heer Leemreise, leden van de MR basisschool Dichterbij, 
 

In uw brief van 19 april 2022 refereert u aan de acties die wij hebben uitgezet 

rondom basisschool Dichterbij om de verkeersveiligheid te verbeteren. U vraagt om 

nog enkele aanpassingen. In deze brief gaan we in op uw voorstellen. 

 

De verkeersborden geven een verplicht fiets- en voetpad aan 

Aan de rechterkant staat een fietser afgebeeld en aan de linkerkant een 

voetganger. Het maakt niet uit of de fietser links of rechts afgebeeld staat. Het 

betekent beide hetzelfde. Het bord wordt standaard geleverd met de fietser aan de 

linkerkant, vandaar dat beide borden hetzelfde zijn en niet gespiegeld. Op een 

fietspad mag wel gelopen worden, maar op een voetpad mag niet gefietst worden. 

Dit bord geeft in ieder geval aan dat voetgangers ook gebruik mogen maken van 

het fietspad. We laten beide borden dus staan.  

 

U kunt op meerdere plekken voetstappen en een fietssymbool aanbrengen  

Dit kan op het fietspad aan de haagzijde van de school. In mijn vorige brief stelde 

ik voor de afbeeldingen door kinderen met stoepkrijt te laten tekenen en kleuren. U 

wilt dit echter liever met een permanente verf aangebracht hebben. Wij kunnen de 

school een spuitbus verf aanleveren met 2 sjablonen: een fietssymbool en 2 

voetstappen. Dit zijn stickers die op triplex geplakt en uitgezaagd kunnen worden. 

De school kan dan zelf de symbolen op de gewenste plekken spuiten. De verf is niet 

permanent, maar zal er zeker een hele tijd op blijven zitten. Dit kan de school zelf 

jaarlijks opfrissen.  

 

Wij horen graag of er breder draagvlak is voor eenrichtingsverkeer  

Wij willen u vragen hiervoor handtekeningen op te halen bij het wooncomplex 

Waterrijk, Medisch Centrum Dichteren en supermarkt Plus, waarmee zij akkoord 

gaan met dit voorstel. Als dit breed gedragen wordt, nemen wij er een 

verkeersbesluit voor. 
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Helpt basisschool Dichterbij mee?  

Als zij zich ook wil inspannen door de sjablonen af te maken/aan te brengen en 

handtekeningen op te halen, dan zetten we samen de schouders eronder. Hiermee 

wordt de schoolomgeving er al weer een beetje veiliger op!  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik die graag 

Ik geef de voorkeur aan per e-mail: sanny.biemans@doetinchem.nl Alvast hartelijk 

dank. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
S. Biemans, 
beleidsmedewerker verkeer 
 
 

mailto:sanny.biemans@doetinchem.nl

