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Datum: 
Maart 2011 
 
Situatie: 
VVN is door de gemeente gevraagd om de situatie aan de Donge en de Dieze t.h.v. de Bredeschool te 
bekijken. Deze wegen zijn (tijdelijk) als eenrichtingsweg ingericht, vanaf de Van de Lindenlaan naar 
de Waterschapsweg. Deze (tijdelijke) inrichting houdt verband met bouwwerkzaamheden aan de 
Donge. 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving. Vanwege bouwwerkzaamheden is een 
groot aantal parkeerplaatsen bezet door werklui, maar dan nog is op korte afstand voldoende 
parkeerruimte aanwezig. 
 
Bij het schouwen op 15 februari j.l. was politie bij de school aanwezig, niet in samenwerking met 
VVN. De politie surveilleert er inmiddels al zo'n 2 à 3 weken, elke ochtend, zowel preventief als 
handhavend. Waarschijnlijk door de aanwezigheid van de politie hebben we nagenoeg geen 
opvallende of storende gedragingen gezien. Wel verliet 1 bestuurster een parkeerplaats en reed weg 
tegen het eenrichtingsverkeer in. 
 
Probleem: 
1. Bewoners willen de weg uiteindelijk in beide richtingen kunnen gebruiken. 
2. Vanwege halende en brengende ouders is tweerichtingsverkeer onwenselijk. De situatie wordt 

onoverzichtelijk en dus onveilig. 
Ad 1) 
Het is voor bewoners onprettig en onlogisch om de hele weg rond te moeten rijden. De breedte van 
deze weg is voldoende om elkaar te kunnen passeren. Door het hieronder vermelde advies toe te 
passen kan voor het merendeel van de bewoners de Dieze in beide richtingen worden gebruikt. 
Ad 2) 
Zoals bij alle scholen stoppen de bestuurders waar het hen uitkomt, zonder zich om de 
(verkeers)omgeving te bekommeren. Kinderen springen vaak zonder kijken uit de auto. Bij 
eenrichtingsverkeer - mits goed ingericht - stappen de kinderen aan de kant van de school uit de 
auto, nagenoeg direct op de stoep van de school. 
 
Deze route blijkt ook gebruikt te worden door schoolkinderen die naar Capelle fietsen (Bermweg, 
fietspad naar de Donge, via Van de Lindenlaan richting Capelle). Bij het instellen van 
eenrichtingsverkeer moet deze groep weggebruikers toegestaan worden de weg ook in 
tegengestelde richting te gebruiken. 
 
Adviezen: 
VVN adviseert: 

 De Donge volledig in te richten voor eenrichtingsverkeer (zie schets 3) 

 De Dieze volledig in te richting voor tweerichtingsverkeer vanaf de Waterschapsweg tot de 
noordelijke aansluiting met de Eem. Bij de Dieze t.h.v. de Eem moet een mogelijkheid 
worden gemaakt voor bestuurders om te keren. Deze ruimte mag niet ten laste gaan van 
parkeerplaatsen. 
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