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In het bestuursakkoord 2014-2018 van de gemeente Goirle is opgenomen dat er aandacht moet zijn voor de 

school-thuis routes.  

"Routes van en naar scholen krijgen prioriteit. De wethouders onderwijs en verkeer dienen gezamenlijk 

te zorgen voor een aanpak door met schoolleiding en ouders van iedere school in onze gemeente in 

gesprek te gaan." 

  

Gekozen is om de opdracht uit het bestuursakkoord binnen het BVL overleg vorm te geven. BVL staat voor 

Brabants Verkeersveiligheidslabel en is een project waarbij de gemeente samen met de basisscholen structurele 

verkeerseducatie en verkeersveiligheidsprojecten kunnen uitvoeren. Alle Goirlese basisscholen zijn aangesloten 

bij dit project. Binnen de BVL-werkgroep is gebleken dat de scholen behoefte hebben aan verkeersveiligheid in 

de directe schoolomgeving en niet zozeer op de school-thuis-routes.  

 

Werkwijze  

Bij elke school is samen met de verkeersouder of BVL-docent een inventarisatieronde gehouden. Hierbij zijn de 

wensen en knelpunten in de verkeersveiligheid rondom de school in beeld gebracht.  Op basis van de 

inventarisatie is een totaal pakket aan maatregelen samengesteld ter verbetering van de veiligheid in de 

schoolomgeving.  Op basis van het totaal pakket is op 16 juni 2015 door het college een besluit genomen om 

middelen vrij te maken voor de realisatie van het project. Bij de basisschool De Vonder is gezien de nieuwbouw 

geen inventarisatie geweest. Dit zal gebeuren wanneer de school gereed is zodat nieuwe knelpunten ook 

meteen worden meegenomen. Voor Basisschool Kameleon geldt hetzelfde, echter is hier vooruitlopend op de 

nieuwbouw al wel een kleine schouw uitgevoerd.  

  



 

Maatregelen  

In het pakket zijn de volgende maatregelen opgenomen: 

 

Mill Hill Realisatie van een Attentieverhogende knipperverlichting bij de oversteek 

van de Venneweg over de Rillaersebaan.    

   

De Bron Aanleggen van een ontbrekend voetpad en een verkeersveilige 

oversteekvoorziening. Deze maatregelen zijn reeds uitgevoerd.  

     

Open Hof en Den Bongerd  De fietsoversteek van de Gagel over de Frankische Driehoek wordt  

    verbeterd. 

 

Kameleon   Instellen van éénrichtingsverkeer in de Gildestraat. 

 

't Schrijverke De ingang naar het schoolterrein zal worden verplaatst. Het fietspad langs 

De Schoolmeesterpad, richting de nieuwe ingang, wordt verbreed en de 

kruising met De Schoolmeesterpad en het fietspad, aan de andere zijde van 

het grasveld, wordt verduidelijkt. 

 

Tevens worden er bij alle basisscholen schoolzones ingericht. Dit verduidelijkt de aanwezigheid van een 

basisschool aan de weggebruikers in de omgeving. Hierdoor zal de aandacht van de weggebruikers meer gericht 

zijn op kinderen in de omgeving.  

 

Planning: 

De verschillende projecten worden in de eerste helft van 2016 uitgevoerd. Bij basisschool 't Schrijverke is 

samenwerking van de school noodzakelijk. Hierover zal overleg worden gevoerd om de planning exact te 

bepalen. De maatregel bij basisschool Kameleon wordt pas ingesteld wanneer de nieuwbouw klaar is.  

 

Met de uitvoering van deze maatregelen heeft het college invulling gegeven aan de opgave zoals die benoemd is 

in het bestuursakkoord. 

 

 

Kosten: 

De kosten voor de verschillende maatregelen bedragen: € 98.000,00. Deze kosten worden gedekt uit het 

restant budget voor de taxiparkeerplaats De Keyzer, zoals door het college is besloten op 16 juni 2015. Ook is 

er een restant budget op het krediet schoolroute-onderzoek. Door werk-met-werk te maken en efficiënt met de 

middelen om te gaan zal geprobeerd worden de kosten laag te houden. 

Op basis van de maatregelen is, via de GGA regio Hart van Brabant, subsidie aangevraagd bij de provincie Noord 

Brabant. Op 25 november is het Regionaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer vastgesteld. Hiermee is de 

gewenste subsidie bijdrage voor het maatregel pakket toegekend. Door de provincie Noord-Brabant is in totaal 

€ 48.800,00 beschikbaar gesteld in de vorm van cofinanciering voor de realisatie van deze maatregelen.  

 

 

 

 

 

 


