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Geachte heer Van der Kallen,
In uw brief van 26 februari 2014 stelt u ons een vraag over de verkeerssituatie in de Jacobsberg. Graag beantwoorden
wij hieronder uw vraag als volgt:
Vraag:
Wij verzoeken u maatregelen te (laten) nemen zodat de gevaarlijke situaties ter plekke en de irritaties daarover niet uit de
hand gaan lopen.
Antwoord:
Zoals u schrijft ligt de Jacobsberg naast de basisschool de Rode Schouw en beschikken bewoners over garageboxen die
alle gelegen zijn op hetzelfde pleintje. Een deel van de bewoners beschikt over meerdere auto's en/of gebruikt de garage
als opslagruimte waardoor zij de auto voor de garage parkeren. Hoewel parkeren voor een garage niet mag (het betreft
immers een uitrit) wordt dit oogluikend toegestaan. Auto's voor de garage is wellicht niet optimaal, maar de doorgang
wordt hierdoor niet belemmerd en het geeft ruimte aan ongeveer 15 personenauto's.
In overleg met diverse bewoners ter plaatse bleek dat men zich vooral ergerde aan ouders die kinderen halen en
brengen van en naar de basisschool de Rode Schouw waardoor zowel de garages als de in- en uitrit aan de voorzijde
van de Jacobsberg worden geblokkeerd. Ter plaatse zijn diverse opties de revue gepasseerd. Eén daarvan was een bord
neerzetten bij de ingang met de tekst "parkeren alleen in de vakken" zodat de politie zou kunnen handhaven. Deze
oplossing heeft echter tot gevolg dat ook bewoners zullen worden bekeurd omdat zij niet voor garages mogen staan en
er verlies van parkeercapaciteit optreedt. Geen enkele bewoner kon zich vinden in deze oplossing.
Een andere voorgedragen oplossing was dat wij eerst in overleg gaan met de basisschool de Rode Schouw, daar zij
immers degene zijn die het verkeer aantrekken en, weliswaar indirect, veroorzaker zijn van het parkeerprobleem. In het
geplande overleg zullen wij bekijken welke mogelijkheden er zijn om dichter bij de school te kunnen parkeren zodat de
overlast in de Jacobsberg wordt beperkt. Tevens zal worden gekeken naar aanvullende maatregelen zodat de toegang
tot het pleintje van de garageboxen minder makkelijk wordt geblokkeerd. Daar alle bewoners zich konden vinden in deze
oplossingsrichting is afgesproken eerst in overleg te gaan met de school en de uitkomsten van dit gesprek met de daarbij
behorende oplossingen voor te leggen aan de bewoners.
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Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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