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Kindcentrum Emmerhout

Geachte leden van de raad,
In de raadscommissie Wonen en Ruimte van maandag 11juni jl. zijn er door de Partij van de Arbeid
vragen gesteld over welke maatregelen getroffen zijn om de verkeerssituatie rondom het Kindcentrum in
Emmerhout te verbeteren. In deze brief kunt u lezen welke maatregelen zijn getroffen de eventuele
aanvullende maatregelen die nog genomen kunnen worden.
Voorgeschiedenis

In het Masterplan Emmerhout is de locatie van het Kindcentrum bepaald: locatie tussen de Houtwegen.
Tijdens het ontwerptraject van het Kindcentrum is, samen met de scholen, gekeken naar de
verkeerssituatie en het inrichtingsplan. Hier is ook VeiligVerkeer Nederland bij betrokken omdat bleek
bij de inloopbijeenkomst in het kader van de ruimtelijke procedure dat inwoners van Emmerhout
vraagtekens hadden bij de locatie en de verkeersveiligheid rondom de twee kruisingen op de
Houtweg/Laan van het Kinholt en Laan van de Kwekebos. Hierop zijn we samen met de wijkvereniging,
gebruikers van het kindcentrum en inwoners van Emmerhout een werkgroep gestart over de toekomstige
verkeerssituatie rondom het Kindcentrum.
Dit heeft onder andere geleid tot de aanpassing van het ontwerp-inrichtingsplan. Dit plan is opnieuw in
de wijk gepresenteerd en werd over het algemeen goed ontvangen. Om dit te realiseren is door uw raad
en de provincie extra geld beschikbaar gesteld. De maatregelen die opgenomen zijn in het
inrichtingsplan, zijn:
De kruisingen van de Houtweg en de Laan van het Kinholt en Laan van de Kwekebos zijn
vervangen voor rotondes
De parkeervakken op de parkeerplaats tussen het winkelcentrum en het Kindcentrum
worden niet meer rechtstreeks ontsloten op de Houtweg
Samenvoegen van autoverkeer en fietsers op de rijbaan (shared space)
De kruisingen nabij het winkelcentrum zijn opnieuw ingericht om de voorrangssituatie te
benadrukken.
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Huidige situatie
Vanwege het feit dat beide scholen een continurooster gebruiken zijn er over het algemeen twee ophaalen brengmomenten per dag. Op die momenten is het erg druk rondom het winkelcentrum.
Opnieuw zijn we samen met de scholen, ouders en de wijkagent in gesprek gegaan om te onderzoeken of
er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden die kunnen bijdragen aan het verminderen van de
verkeersdruk en verbeteren van de verkeersveiligheid. Erkend wordt dat 90% van de overlast voortkomt
uit gedrag van mensen. Toch is er ook een aantal problemen benoemd die, wanneer opgelost, bij zouden
kunnen dragen aan de verkeersveiligheid of het gevoel daarvan. Genoemde problemen en aanvullende
maatregelen zijn:
Biggenruggen geplaatst achter de parkeervakken om te voorkomen dat auto's alsnog
rechtstreeks de Houtweg oprijden;
Er is (tijdelijk) een aantal parkeervakken bij de kruising Houtweg en Het Weeld afgezet om
de situatie overzichtelijker te maken. Hier staan regelmatig auto's buiten de parkeervakken
geparkeerd. Dit wordt permanent ingericht door het aanplanten van groen, zodat er geen
auto's meer kunnen parkeren.
Er zijn zogenaamde Juliebeugels geplaatst om de schoolzone en de oversteekplaatsen te
benadrukken.
De werkgroep heeft aangegeven dat (het gevoel van) de verkeersveiligheid met de bovenstaande
maatregelen is toegenomen.
Het blijft echter druk rondom de school op de momenten dat de school aan- en uitgaat. Dat neemt niet af
door de maatregelen. We gaan met de gebruikers van het Kindcentrum en de Erkende Overleg Partner in
overleg om te kijken hoe we met elkaar acties kunnen bedenken waarmee we mensen aanspreken op hun
eigen verantwoordelijkheid.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
de wethouder van Ruimte, Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Sport,

