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Verkeersveilige schoolomgeving; de wens van ouders, school en kinderen!
Een gezamenlijke verkeerscommissie
Sinds jaren werken OBS Ter Borch, kinderopvang
en CKC De Rietzanger samen aan de
verkeersveiligheid rondom de scholen binnen een
gezamenlijke verkeerscommissie.
Beide scholen dragen het Drents Verkeersveiligheidslabel en organiseren praktijkgericht
verkeersonderwijs in de lessen op school.
Daarnaast overlegt de verkeerscommissie met de
gemeente over de verkeersveiligheid op het
parkeerterrein, de fiets -en wandelroutes van en
naar de scholen en KDV/BSO gebouwen. In deze
verkeerskrant vind je ook de meest recente
verkeersontwikkelingen met aandacht op de te
verwachten grote verkeershinder in Groningen
door operatie Julianaplein.

Eén richtingsverkeer!
Op onze parkeerplaats geldt: éénrichtingsverkeer. Auto’s moeten rondrijden en
niet tegen het verkeer in de parkeerplaats
verlaten. Het verkeersbord staat aan het begin
van de parkeerplaats tegenover de inrit.

Wist u dat …
Kinderen geen kleine volwassenen zijn?

De parkeerplekken zijn schaars, maak er zo kort mogelijk
gebruik van, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van
het parkeerterrein. Houd wandelpaden vrij voor de kinderen!
Wist u dat auto’s ook kunnen worden geparkeerd op de
parkeerplaatsen bij de Woltsingel.
Verkeersafspraken met ouders en leerlingen
Omdat we samen gebruik maken van de parkeerplaatsen, de
fiets- en wandelroutes en de oversteekplaatsen hebben we ook
samen afspraken gemaakt om de verkeerssituatie zo veilig
mogelijk te maken:

1

Verkeersveiligheid kinderen: extra aandacht nodig! Houd er
rekening mee dat:
• kinderen onverwacht kunnen oversteken.
• kinderen geen voorrang verlenen als dat eigenlijk zou
moeten.
• fietsende kinderen onverwachts kunnen uitwijken.
• fietsende kinderen zonder richting aan te geven kunnen
afslaan.
• kinderen fouten maken:

En wist u dat …
Kinderen minder zien?

Grote verkeershinder in Groningen

Groningen krijgt een nieuw Julianaplein. Daarvoor gaat het huidige knooppunt op de schop en komt er eerst een
tijdelijke kruising. Tussen 11 februari en 9 mei 2022 worden verschillende rijrichtingen afgesloten. Dit levert 3
maanden lang ernstige verkeershinder op.
De afsluitingen hebben grote gevolgen voor de hele stad Groningen, de verwachting is dat dit voor de wijk Ter
Borch extra sluipverkeer gaat opleveren via de Borchsingel, Paterswoldseweg en Groningerweg.
Om het verkeer door te laten stromen is het nodig dat er, tussen februari en mei, elke dag 80.000 minder auto's
op het wegennetwerk in en rond Groningen rijden. Lukt dit niet, dan loopt de boel gegarandeerd vast. De
dringende oproep aan allen: pas, in de periode van februari tot en met mei, je reisgedrag aan. Werk thuis, als
dat kan. Pak de fiets of het OV. En kom bij voorkeur lopend of met de fiets naar school. Voor meer informatie
kun je kijken op groningenbereikbaar.nl en op operatiejulianaplein.nl vind je alle informatie over de
verkeershinder en tips/suggesties om deze hinder te mijden.
Beide scholen, de verkeerscommissie en bewonersvereniging Ter Borch werken samen en hebben regelmatig
contact met zowel de gemeente Groningen als Tynaarlo. Hulp in de vorm van
verkeersbrigadiers/verkeersregelaar is gevraagd aan de gemeentes maar wordt niet geboden. Voor de
oversteekplaatsen met vluchtheuvels zijn we aangewezen op vrijwilligers die verkeersbrigadier willen zijn.
In het algemeen is het van belang dat kinderen die de Borchsingel, de Paterswoldseweg of de Groningerweg
moeten oversteken om op school te komen extra voorzichtig zijn bij oversteken. Door meer auto’s op de weg
wordt het moeilijker om deze wegen over te steken. Het is van belang dat kinderen geduldig blijven wachten tot
ze deze wegen veilig kunnen oversteken. Dat je hierdoor een keer te laat op school komt is niet erg. Ga bij
voorkeur iets eerder vertrekken zodat je niet te laat op school komt.
Sommige ouders willen hun kind met de auto naar school brengen, met name omdat men door wil rijden naar
het werk/andere bestemming. De kinderen gaan liever op de fiets of wandelend naar school. Dit laatste is ook
zeker aan te raden voor de komende periode.
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Drukke oversteekplaatsen: Paterswoldseweg en Woltsingel – Borchsingel waarvoor verkeersbrigade gewenst is.

Regelmatig oefenen in het verkeer: heel belangrijk!
Verkeerseducatie door school en ouders
Naast school, zijn ouders degene die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de verkeerseducatie van hun kinderen.
Door kinderen te stimuleren kunnen ze sneller (zelfstandig) aan het verkeer deelnemen. Ouders kunnen
bijvoorbeeld hun kind leren oversteken, maar ook de route naar school samen met hun kind fietsen en de
verkeersborden oefenen. Kinderen leren nog steeds het meest door te doen: hoe meer verkeerservaring een kind
opdoet, des te sneller kan het zelfstandig naar school lopen of fietsen.
Ervaring opdoen en oefenen, ook met slecht weer!
Het is belangrijk dat je kind veel ervaring kan opdoen in het verkeer. Het is dus goed om je kind regelmatig lopend
of op de fiets naar school te brengen. Onderweg kan het zoveel mogelijk zelf doen. Daarnaast kun je samen
nieuwe routes lopen en fietsen, zodat je kind kan wennen aan verschillende verkeerssituaties. Oefen met zélf
opletten, andere verkeersdeelnemers aankijken en laten zien wat je van plan bent (hand uitsteken).

Wandel-, fiets-, autoroutes en parkeerregels
Hieronder is een overzicht gemaakt van de verschillende route mogelijkheden om veilig naar school te komen.
Eerst nog even de algemene afspraken op een rij:
Iedereen zo veel mogelijk te voet of op de fiets naar school
Loop- en fietsroutes om het parkeerterrein heen en niet over het parkeerterrein
Veel drukke kruisingen van auto/fiets/looproutes aan zuidzijde van het Borchkwartier. Kies een (fiets)route die
deze kruisingen vermijd
Eénrichtingsverkeer op het parkeerterrein
Oudere kinderen zelf naar school
Juist gebruik van de OBS K&R strook maken!
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Voor fietsers uit de Rietwijk is de fietsroute over de Madijk veiliger. Langs de Onlanderij, Bakkerslaan kan de uitrit
van Zweerdeneiland over de Borchsingel worden genomen. Bij deze oversteek tegenover gezinskliniek de Borch
rijden de auto’s minder hard.

Verkeersbrigadiers (De Rietzanger & Ter Borch)
De verkeerscommissie en veel ouders denken dat de inzet van verkeersbrigadiers kan bijdragen aan en veiliger
verkeersituatie. Daarom hebben we in het verleden verschillende initiatieven genomen om een verkeersbrigade in
te stellen voor de oversteek van de Borchsingel vanuit de Woltsingel (Waterwijk). De eerste brigadiers hebben een
aantal jaren geleden een theoretische instructie gehad van een verkeersagent. Helaas bleek de pool van brigadiers
te klein om verkeersbrigadiers in te kunnen zetten. Hopelijk is door het vaker thuiswerken en operatie Julianaplein
(tijdelijke situatie) er nu meer belangstelling om brigadier te worden. Met een pool van ongeveer 20 vrijwilligers
per oversteek kunnen we ’s ochtends tussen 8:10 en 8:30 een brigade bemannen. Opgave voor een brigade voor
de Paterswoldseweg bij ingang Hoornse plas is ook mogelijk. Met voldoende vrijwilligers kunnen we ook hier een
verkeersbrigade opzetten ! Wanneer het Julianaplein weer open is, kan op basis van gezamenlijk evaluatie
worden besloten of de brigade blijft of stopt. Als u belangstelling heeft of aanvullende informatie zoekt, kunt u
contact opnemen met de directie van een van de scholen of een email sturen aan: WVBorchkwartier@gmail.com.
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We zijn er nog niet!
Ondanks dat we veel en mooie stappen hebben gezet, blijft er werk aan de winkel. De Verkeerscommissie blijft
zich met de schoolleiding van beide scholen en de wijkvereniging inzetten voor een veilige schoolomgeving.
Omdat ook uw kind een veilige route naar school verdiend! Wat staat er nog te gebeuren?
We zijn en blijven met de gemeente in gesprek over aanpassing van de smalle olifantenpaadjes. Daarnaast zijn en
blijven we in gesprek over alle voorgestelde aanpassingen ten gevolge van het (mogelijk) realiseren van een
supermarkt naast CKC de Rietzanger en meer actueel over operatie Julianaplein met de te verwachten extra
verkeersdrukte rondom de scholen.
Meer informatie?
De Verkeerscommissie staat open voor suggesties en is uiteraard ook bereid om meer informatie te geven over
het verkeersplan en deze verkeerskrant. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan een kijkje op het speciale
gedeelte van de websites:
https://www.ckcderietzanger.nl/ik-zoek-een-basisschool/veiligheid/
https://obs-terborch.nl/pages/page/verkeersveiligheid1
Ook kunt u een e-mail sturen met uw vraag of opmerking aan:
Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier: WVBorchkwartier@gmail.com

