
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: J. Nijholt 

Onderwerp: Reconstructie Jhr. Opperdoes van Alewijnstraat 

Datum indiening vragen: 10-09-2015 

 

De reconstructie van de Jhr. Opperdoes van Alewijnstraat is in volle gang of is op dit 

moment zelfs al (deels) afgerond. De Jhr. Opperdoes van Alewijnstraat is een nauwe 

straat met op gezette tijden een hoge verkeersdruk vanwege de vele aanwezige scholen. 

Een van deze scholen is SO De Optimist. Veel leerlingen van deze school worden per 

minibus gebracht en gehaald naar en van school. Hierdoor staan er een paar keer per 

dag geruime tijd ca. 10 busjes in de Jhr. Opperdoes van Alewijnstraat. Dit zorgt voor 

grote opstoppingen. 

De SP heeft berichten ontvangen dat er aan de SO De Optimist zou zijn toegezegd dat er 

bij de reconstructie van de Jhr. Opperdoes van Alewijnstraat in de nabijheid van de 

school een tiental parkeerhavens zouden worden gerealiseerd speciaal voor de 

minibussen, zodat er in alle rust gewacht kan worden op de leerlingen en zodat de 

leerlingen in alle rust kunnen instappen. Het lijkt er nu echter op dat deze parkeerhavens 

niet zullen worden gerealiseerd. Daarom heb ik de volgende vragen. 

 

Vragen: 

 

Welke afspraken zijn er gemaakt met de SO De Optimist over de realisatie van de 

parkeerhavens? 

Antwoord: 

Geen. We hebben de knelpunten en wensen geïnventariseerd bij de scholen en 

de bewoners. Het realiseren van parkeerhavens was een wens van De Optimist. 

 

Hoe zien de plannen voor de reconstructie van de Jhr. Opperdoes van Alewijnstraat eruit? 

Antwoord: 

De Jhr. Opperdoes van Alewijnstraat blijft eenrichtingsverkeer. Aan de 

linkerkant van de weg zijn langsparkeerplaatsen gerealiseerd, aan de kant van 

de school komt een Kiss+Ride-strook op de rijbaan. Hiervoor is gekozen omdat 

binnen enkele jaren De Optimist verhuist naar een andere locatie. De K+R-

strook is dan eenvoudig op te heffen. 

Verder geldt aan beide zijden van de weg een parkeerverbod. 

 

Zijn de plannen gewijzigd na het overleg met SO De Optimist? Zo ja, waarom? 

Antwoord: 

Nee. Na de inventarisaties is het ontwerp verder uitgewerkt. Dit ontwerp is ook 

naar De Optimist gestuurd met een korte toelichting. Hierop is toen geen reactie 

gekomen. 

 

Op welke wijze denkt het college de verkeersproblemen vanwege de minibussen bij De 

Optimist te gaan oplossen? 

Antwoord: 

Op dit moment is de Van Diggelenstraat nog afgesloten i.v.m. riool- en 

straatwerkzaamheden, en is de bebording nog niet aangebracht in de Prof. 

Lorentzstraat en de Jhr. Opperdoes van Alewijnstraat. Van een normale 

verkeerssituatie is nog geen sprake. 

Wij verwachten met deze herinrichting de veiligheid voldoende te hebben 

gegarandeerd. 
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