School

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de
basisschool of de middelbare school gaan?
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Niet in de Bommelerwaard. (1x)
Wel kleinkinderen die naar de basisschool gaan, maar niet in Zaltbommel (2x)

1.1 Hoe gaan uw (klein)kinderen naar school?
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Taxi leerlingenvervoer
Trein (2x)

1.2 Vindt u de weg naar school op één of meer
plaatsen gevaarlijk voor uw kind?
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Nee, de
route is
(volkomen)
veilig
Weet niet 

De hemstrabaan over steken. Hier rijden de auto`s erg hard
Mijn zoon mag niet alleen oversteken ook al is hij 11. het oversteken van uit de
middelweg naar hurwenen is levens gevaarlijk zijn al veel ongelukken gebuurd zeer
onoverzichtelijk. wordt tijd dat daar een rotonde komt vooral omdat er zeer weinig
tegenwoordig wordt gemaaid door de gemeente.
Op de dijken is het altijd oppassen (3x)
Stuk bij station zaltbommel smal
Als iedereen zich volgens de regels gedraagt is het veilig. (1x)
Zebrapad had voorheen een stoplicht, dit is nu weggehaald.

Het stoplicht bij de Geerden is niet fietsvriendelijk. Dus gevaarlijk
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1.2.1 Kunt u een toelichting geven welk punt gevaarlijk is voor uw kind? Wat
zou hier verbeterd kunnen worden?




























Aan de kant van de sporthal in Ammerzoden zijn te weinig parkeervakken waardoor daar de
auto`s op de stoep geparkeerd worden. Dit vind ik geen prettige situatie
Bij school een zebrapad (2x)
De koningin Wilhelminastraat is gevaarlijk
De meest onveilige situatie is bij ons voor de deur!! Helaas!! Al vele malen aangekaart bij de
gemeente, tot op heden geen actie ondernomen!
De Molenstraat. Drempels (2x)
De Ridderstraat bij school, opstoppingen, druk en chaotisch (2x)
De rotonde
Dit is in Den Bosch
Door Hedel blijft het opletten geblazen (1x)
En fietstunnel of stop lichten om over te steken zou veel beter zijn
Hogeweg in Rossum (1x)
Iperakkeren krommesteeg
Kruising boterbloemstraat/nederhemertsekade/nijverheidstraat (2x)
Kruispunt willhelminaweg naar de van heemstrabaan-oost in zatbommel. Als je met de fiets
vanaf de wilhelminaweg linksaf naar het station gaat. Auto`s zien je over het hoofd. Rotonde
bij het station ook levensgevaarlijk als je naar de schaapjesrotonde wilt (2x)
Laatste stuk geen fietspad gameren ouwelse straat en uilkerweg gedeelte geen fietspad
richting zaltbommel (3x)
Nieuwe Tijningen Zaltbommel, geen fietspad. Wel zeer drukke weg. (3x)
Over steken drukken weg
Oversteek H.C. De Jonghweg
Oversteken van hoofdstraat van het dorp
Provinciale weg velddriel, rotonde velddriel, Kerkstraat Kerkdriel, ipperakkeren Kerkdriel
Gevaarlijk: slechte oversteekplaatsen, gedrag autorijders, zeer slechte overgang bij rotonde
velddriel als je vanuit Kerkdriel rotonde moet oversteken ter hoogte van oude pand van
eembergen""
Rotonde steenweg, waar alle fietsers, voetgangers en auto`s samenkomen. Iedereen heeft
haast, bij regen is het onoverzichtelijk
Te hoge snelheid overig verkeer (1x)
Viaduct bij station is smal en onoverzichtelijk
Weg oversteken en veel vrachtverkeer (2x)
Ze moeten de bernseweg oversteken, er waren stoplichten? En moeders die de kinderen
hielpen met oversteken.
Zeer snel een rotonde maken elk jaar zijn er wel 3 ongelukken als het niet meer is en het
zelfde geld voor de oversteek plaats naar de hc de jonghweg in rossum
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

2. “De verkeerssituaties rondom basis- en
middelbare scholen zijn veilig”
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De verkeersveiligheid wordt in hoge mate bepaald door de ouders van kinderen die
naar school gaan. (1x)
Met als opmerking: als iedereen zich aan de snelheid houdt.
Alleen in Alem is het veilig, weinig kinderen en de meeste komen met de fiets. Een
enkeling wordt met de auto gebracht.
Mede doordat ouders/verzorgers hun kinderen met de auto ophalen is het vaak een
chaos rondom de school en dat leidt tot gevaarlijke situaties. (3x)
In de Kerkstraat te Hedel, is de 30km zone nét voor de basisschool en
kinderdagverblijf opgeheven.
Onze kleinkinderen gaan in Goes naar school. (3x)
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3. “In/vanuit mijn dorp is het veilig om
kinderen alleen naar school te laten gaan”
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E.P. v Ooijenstraat /Donkerstraat word vrij hard gereden (3x)
Maar wij wonen in de middelweg buiten het dorp
Oversteek van de maaswaalweg (2x)
Door Ammerzoden is het ook niet ongevaarlijk voor fietsers gezien de drukte
op de doorgaande door Ammerzoden (1x)
Ik denk als je dicht bij woont dat het veilig is. Maar niet als je in het
buitengebied woont
Sommige straten worden als racecircuit gebruikt.
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