Parkeren bij de Vijverhofschool


Rond de Vijverhofschool (Vijverhof, Vlietenburgstraat, Veldzichtkade) worden veel leerlingen vier keer per dag gebracht en gehaald. Voetgangers, fietsers, fietsertjes, kinderwagens en auto’s verdringen elkaar rond de school. Er is in de genoemde straten meestal niet veel parkeerruimte. Toch proberen de brengende vaders en moeders hun auto’s kriskras kwijt te raken op het trottoir, op straathoeken of voor garage-uitritten om de peuters tot in het klaslokaal weg te brengen.
Vier keer per dag ontstaan er zo bij de school opstoppingen, onoverzichtelijke en onveilige situaties voor ouders en kinderen die wel per fiets of te voet komen maar ook voor passerende bewoners, de vuilniswagen op maandag en eventuele hulpdiensten. 

Wat te doen? Op de website van de school staat de aanbeveling om op het parkeerterrein van de Opstandingskerk te parkeren. Weinigen doen dat want dat is te ver omlopen en tamelijk onveilig langs de smalle trottoirs van de Veldzichtkade (om de al genoemde redenen).

Enkele bewoners hebben het volgende voorstel. 
Er komt een voetgangersbrug, schuin over de Broeksloot op de gunstigste plek tegenover de zij-ingang van de school. Zo ontstaat een natuurlijk, kort- en vooral veilig looppad van de parkeerplaats bij de kerk naar de school en terug.
De initiatiefnemers en de directeur van de school hebben over dit voorstel al een gesprek gehad met wethouder van Ostaaijen, portefeuille verkeer. De gewenste voetbrug kost tussen de € 20.000,- en € 25.000,-. De wethouder heeft op het eerste gezicht geen bezwaar tegen dit voorstel maar biedt vooralsnog weinig hoop want er is geen geld voor verbetering van verkeerssituaties. 

Dit is een idee. Misschien zijn er slimme lezers van deze website met meer goede ideeën. Hoe kunnen de ouders, bewoners en gemeente een oplossing vinden zodat de straten bij de school veilig zijn en de last voor omwonenden vermindert. De wijkvereniging Oud-Voorburg ondersteunt ieder initiatief dat de wijk leefbaarder en veiliger maakt.

U kunt de initiatiefnemers via mail bereiken met uw ideeën en suggesties en/of laten weten dat u dit initiatief positief ondersteunt? Zij rekenen op veel reacties.
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