Datum
5 maart 2020

Ons kenmerk
20080

Postadres

Bezoekadres

Postbus 90155

Spoorlaan 181

5000 LH Tilburg

Verbeteren verkeersveiligheid in schoolzones
Start werkzaamheden maandag 9 maart 2020
Verkeersveiligheid rondom basisscholen is een belangrijk thema in de gemeente Tilburg. Om
ongelukken te voorkomen werkt de gemeente samen met basisscholen én hun leerlingen aan een
veiligere omgeving. Kinderen van basisschool De Stappen hebben hun schoolomgeving verkend op
gevaarlijke situaties en tips gepresenteerd.
De gemeente vertaalt deze tips naar maatregelen in het verkeer. Zo is er gekozen voor oranje
verkeersborden en opvallende oversteekplaatsen. Daarnaast worden de belangrijke looproutes naar
school voorzien van oranje voetstapjes. Zie voorbeelden van de maatregelen op de achterzijde van
deze brief. Door het aanbrengen van opvallende oranje materialen in de schoolomgeving wordt de
route van en naar school veiliger voor schoolgaande kinderen en passerend verkeer.
Schone omgeving
De kinderen gaven ook aan dat zij een schone schoolomgeving belangrijk vinden. Daarom komen er
oranje afvalbakken, die gepersonaliseerd worden aan de hand van tekeningen van kinderen. Op die
manier vallen ze meer op.
Werkzaamheden
Maandag 9 maart start de firma Vos aanpassingen voor de verkeersveiligheid in de directe
schoolomgeving. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 20 maart
2020. De overlast van de werkzaamheden is minimaal. Alleen voor het aanbrengen van de
opvallende oversteekplaatsen worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen: het verkeer wordt
omgeleid. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.
Vervolg
De gemeente gaat de genomen maatregelen als proef aanbrengen bij zes scholen in Tilburg. Na een
paar maanden wordt gekeken of de maatregelen hebben bijgedragen aan het verhogen van de
verkeersveiligheid in schoolzones.
Uitvoering
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Bas van Hest van de gemeente.
Hij is tijdens werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer 013 542 81 31 en per e-mail
bas.van.hest@tilburg.nl.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Inez Rastovac van de gemeente. Zij is tijdens
werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer 013 542 94 48 en inez.rastovac@tilburg.nl.
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Verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in schoolzones

Aanbrengen van voetjes op de stoeptegels. De voetjes liggen 3 of 6 meter uit elkaar.

Aanbrengen van een opvallende oversteekplaatsen op de weg en de stoep waar kinderen veilig kunnen
oversteken.

Het plaatsen van nieuwe schoolzoneborden.

-

Attentiefiguren met hekwerken bij de oversteekplaatsen.

Het extra of opnieuw aanbrengen van witte letters met de tekst
"schoolzone" op de weg. In straten met straatstenen worden
deze letters met witte stenen ingelegd.
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