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Datum: 
September 2012 
 
Situatie: 
VVN is door de medezeggenschapsraad van de Brede School gevraagd om de situatie bij de "sluis" op 
de Dieze te bekijken en beoordelen. Volgens contactpersoon is de situatie voor de fietsers erg 
gevaarlijk. 
 
Probleem: 
Fietsers, die vanaf het fietspad vanaf de Bermweg naar de Brede School willen rijden, worden in de 
huidige situatie gedwongen door de wegversmalling te fietsen, samen met de auto's van o.a. ouders 
die hun kinderen naar school brengen of van school halen. Hierdoor worden ze onnodig in een 
onveilige situatie gebracht. Reden is, dat er op logische plaatsen geen op- of afritten voor de fietsers 
zijn. 
Van de gemeente ontving VVN een foto, zie onderaan dit advies. Deze foto is  
 
Adviezen: 
VVN adviseert: 

 de ingetekende blauwe (stippel)lijn als ideale fietsroute aan te merken 

 bij C een op-/afrit te realiseren 

 de fietsoversteek schuin te laten lopen i.v.m. putten e.d. 

 kanalisatiestrepen aan te brengen t.b.v. de fietsers; 

 duidelijk te maken (vooral aan voetgangers) dat het betreffende gedeelte van de stoep is 
gewijzigd in een fietspad. Dat kan bijv. door een tegel met de afbeelding van een fiets aan 
beide zijden te plaatsen; 

 het bord 'verplicht fietspad', dat nu bij het bruggetje staat, aan het begin van het fietspad te 
plaatsen 

 automobilisten vanaf beide kanten te informeren d.m.v. van bord J-24  

 hekken rondom het speelterreintje te plaatsen, zodat fietsers daar niet meer doorheen rijden 

 de scholen te informeren over de nieuwe situatie, met daarbij een extra uitleg hoe de 
voorrang dan geldt. Met uiteraard het verzoek dit aan de kinderen en ouders door te geven. 

 
E.e.a. kan op deze wijze volgens VVN zonder hoge kosten en op korte termijn gerealiseerd worden. 
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