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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
De SP krijgt veel klachten binnen van gevaarlijk en hinderlijk verkeersgedrag bij scholen. Deze problematiek
is niet nieuw en beperkt zich ook niet tot de gemeentelijke grenzen. Vaak blijken de grootste veroorzakers
van verkeersoverlast ouders te zijn die hun kind naar school brengen.
De burgemeester heeft eerder aangegeven van deze problematiek op de hoogte te zijn en niet onwelwillend
te zijn om hierop actie te ondernemen. Uit onze contacten met de wijkraden hebben wij begrepen dat deze
problematiek ook bij hen bekend en besproken is. Zij hebben voor zover wij weten allemaal ingestemd om
de problematiek middels de zogenaamde ‘gele-kaarten-actie’ aan te gaan pakken.
Helaas is er daarna niets meer gebeurd, terwijl er naar wij begrijpen wel budget voor gereserveerd is.
De SP heeft daarom de volgende vragen:
1) Waarom is de zgn. ‘gele-kaarten-actie’ nog steeds niet uitgevoerd? Zijn er problemen? Zo ja, waaruit
bestaan deze en hoe gaat het college deze oplossen?
2) Klopt het dat er budget is gereserveerd voor deze actie? Zo ja, hoeveel? Is dit voldoende om de
actie op alle scholen uit te voeren?
3) Is het college het met ons eens dat het begin van het nieuwe schooljaar een mooi moment zou zijn
om de actie te laten starten? Is het college bereid om hierover in overleg met de scholen te treden?
4) Is het college bereid de wijkraden over de actie en de stand van zaken te informeren?
Erik de Vries,
namens de SP-fractie
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Inderdaad zijn er nog steeds chaotische verkeerssituaties bij het halen en brengen van leerlingen op
Helmondse basisscholen. Deze problemen doen zich slechts gedurende een beperkte tijd van de dag plaats
maar zorgen op deze momenten wel voor ongewenste situaties.
Wij proberen deze chaotische verkeerssituaties samen met de scholen en de politie te minimaliseren. Iedere
school vraagt hierbij om een eigen aanpak. Bij de ene school kan bijvoorbeeld een zoen- en zoefstrook
worden gerealiseerd, bij de andere school een parkeer- of stopverbod. Ook kan het zo zijn dat er geen
infrastructurele maatregelen genomen (kunnen) worden, maar dat er op een school een actie georganiseerd
wordt die ouders/verzorgers er op moeten wijzen om hun verkeersgedrag te wijzigen.
Bij een aantal scholen zijn vorig schooljaar reeds acties met rode en groene kaarten gehouden. De acties
hebben vaak, helaas, slechts tijdelijk effect. Dit schooljaar hebben alle Helmondse basisscholen van de
politie een brief gekregen met het verzoek deze te publiceren. In de brief worden ouders gewezen op hun
verantwoordelijkheden en wordt aangegeven dat de politie geen waarschuwingen meer uitdeelt maar direct
verbaliserend optreedt tegen foutief verkeersgedrag. De politie controleert de komende tijd extra op de
verkeerssituaties rondom de scholen.
Indien een basisschool een actie wil houden met rood en groene kaarten kunnen zij contact opnemen met
de heer Klumpers van het team Verkeer en Vervoer. De gemeente zal vervolgens de groene en rode
kaarten beschikbaar stellen.
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U vraagt in uw brief of er voldoende budget is om de actie op alle Helmondse basisscholen te houden.
Er is geen specifiek bedrag gereserveerd voor de actie met rode en groene kaarten. Wel is er een bedrag
gereserveerd voor maatregelen die het verkeersgedrag, dus ook rondom scholen, positief beïnvloeden. Het
Platform Verkeersveiligheid Helmond speelt hier een belangrijke rol in.
Wij zijn het met u eens dat de actie met rode en groene kaarten het beste na een schoolvakantie gehouden
kan worden. Scholen die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden bij de gemeente of via het platform
verkeersveiligheid Helmond.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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