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Gouda, 17 oktober 2019

Concept verkeerscirculatieplan en schoolzones

Geachte leden van de gemeenteraad van Gouda,

De gemeente wil graag van de Goudse inwoners, ondernemers en organisaties hun visie op 
het nieuwe parkeerbeleid en het verkeerscirculatieplan vernemen.

De plannen zijn echter pas kort geleden gepubliceerd en op onderdelen vrij vergaand. Wij 
willen daarom de tijd nemen voor een goed onderbouwde zienswijze en als altijd met 
verkeerskundigen en betrokken wijkbewoners de plannen objectief bekijken. Reacties uit de 
wijk nemen wij uiteraard ook mee. Wij komen daarom op termijn nog met een inhoudelijke 
reactie, vooral over de gevolgen voor de mobiliteit en verkeersveiligheid in de wijken 
Plaswijck en Bloemendaal.

Wel willen wij alvast aandacht vragen voor het project Schoolzones. Dit is een gezamenlijk 
project van de Gemeente Gouda, de basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, 
Ridderslag en het Vlot, en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck, en ziet op het 
verkeersveiliger maken van de omgeving van basisscholen in de wijk.

Ondanks verschillende toezeggingen vanuit de gemeente is dit project nog steeds niet 
afgerond. Destijds heeft uw gemeenteraad met 35:0 dit project unaniem aangenomen. Het 
project loopt inmiddels al zeven jaar. Het zou een pilot- en voorbeeldproject worden voor de 
rest van de stad. De basisscholen en ouders van leerlingen hebben meegewerkt aan de 
plannen. Het gaat om de verkeersveiligheid van kinderen.

Verder is hetgeen in het concept verkeerscirculatieplan staat over de Schoolzones Plaswijck 
niet helemaal zoals besproken. Graag ook zouden we alle basisscholen zoals besproken zien 
meegenomen.

Het verzoek is daarom nogmaals om het project Schoolzones Plaswijck in haar geheel af te 
ronden, conform afspraken.

Met vriendelijke groet,
mw van Toledo, basisschool Carrousel
mw Zanen, basisschool Cirkel
dhr Moen, basisschool Plaswijckschool
dhr Bertels, basisschool Ridderslag
mw van Noordt Wieringa, basisschool Vlot
M. Pohlkamp e.a., bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck


