
Schoolomgeving 
Beatrixlaan

Start van het project voor een verkeersveilige 
schoolomgeving

30 maart 2020



Legenda

• De bouw van de school

• Wie is verantwoordelijk

• Veilige schoolomgeving, de opgave

• Wat vindt u belangrijk?

• Hoe willen we dit aanpakken

• Wat is de planning 

• Waar vindt u informatie



De bouw van de school

• De gemeenteraad heeft een scholenplan 
vastgesteld 

• Op basis hiervan worden 3 basisscholen 
samengevoegd op een nieuwe locatie

• Nieuwbouw nabij Varendonck College aan de 
Beatrixlaan
• op het grasveld  tussen het College en de Rootweg



Varendonck
college

Sportpark
‘t Root

Locatie 
nieuwbouw

De bouw van de school 



De bouw van de school

• Nieuwbouw voor 3 bestaande basisscholen
• Sint Bonifatiusschool

• Het Lover

• Basisschool Sint Lambertus



De bouw van de school

• Prodas bouwt de school
• Gemeenteraad heeft geld ter beschikking gesteld       

voor de bouw

• Prodas ontwikkelt en bouwt het schoolgebouw

• Informatie over de bouw: 
www.prodas.nl 

kopje: onderzoek scholenfusie



Veilige schoolomgeving

• Door de bouw van een nieuwe school aan de 
Beatrixlaan en de bestaande functies is het 
noodzakelijk de verkeerssituatie op de 
Beatrixlaan goed te bekijken. 



Wie is verantwoordelijk

De gemeente zorgt voor een verkeersveilige 
schoolomgeving. Verantwoordelijk zijn:

• Verantwoordelijke wethouder: Theo Martens 
• (tot 14 april 2020)

• Verantwoordelijk projectleider:
• Schoolomgeving: Nicole Scharp



Veilige schoolomgeving
plangebied

• Aangepast wordt: de Beatrixlaan tussen 
Heesakkerweg en Rootweg

• Alleen de openbare ruimte wordt aangepast 

tekening, 

zie ook bijlage A



Veilige schoolomgeving
wat willen we bereiken

• Veilige schoolomgeving voor 

voetganger, fietser en

automobilist

• Voldoende parkeerplekken voor nieuwe school
• Kans: het parkeren in totale plangebied efficiënter 

inrichten   



Veilige schoolomgeving
wat willen we bereiken

Klimaatopgave

• Oplossen waterproblematiek 

• Behoud aanwezig groen
• Tegengaan hittestress

• Duurzaamheid



Veilige schoolomgeving
wat zit niet in de opgave

• De gehele schoolroute aanpassen

• Aantal parkeerplaatsen bij evenementen

• Alle parkeerplaatsen rond ‘t Root

• De rotonde op de kruising 

Schoolstraat/ Dijkstraat   
• De rotonde wordt als los 
project opgepakt 



Veilige schoolomgeving 
terugblik opgehaalde input sept 2018

• Het scholenplan is, na vaststelling, in september 
2018 gepresenteerd 

• Tijdens deze avond is ook gesproken over de 
verkeersveiligheid van o.a. de Beatrixlaan.



Veilige schoolomgeving 
terugblik opgehaalde input sept 2018

• Fysieke maatregelen
• Fiets- en voetpaden incl oversteken

• 30 km weg en andere snelheidsremmende
maatregelen 

• Parkeren en K&R



Veilige schoolomgeving 
terugblik opgehaalde input sept 2018

• Overige suggesties
• Schooltijden afstemmen

• Verkeersbewust zijn

• Verkeersbrigadiers

• Alle reacties, zie bijlage B 



Veilige schoolomgeving



Veilige schoolomgeving 
wat vindt u belangrijk / wij horen het graag

• Heeft u aanvullingen op de eerder gemaakte 
opmerkingen?

• Waar moeten we binnen het plangebied 
rekening mee houden?
• Bijvoorbeeld: het behoud van die mooie boom, de 

onoverzichtelijke situatie, uw inrit etc. 

• Wat moeten we echt niet vergeten? 



Veilige schoolomgeving 
wat vindt u belangrijk / wij horen het graag

• Een reactieformulier staat op de website 

• Al uw opmerkingen kunt u tot 11 april 2020
doorgeven
• Mail:  schoolomgeving@asten.nl
• of bel: 0493-671212

mailto:schoolomgeving@asten.nl


Aanpak planvorming

• Samen met een werkgroep wordt een ontwerp 
uitgewerkt 

• De werkgroep bestaat uit een 
vertegenwoordiging van verschillende 
belangengroeperingen 

• Het voorlopige ontwerp koppelen we terug aan 
iedereen

• Voor de start werkzaamheden is er een   
informatiebijeenkomst 

• Tussentijds informeren we iedereen via de 
website en nieuwsbrieven 



Aanpak planvorming 
samenstelling werkgroep

• Een goede vertegenwoordiging namens

• De 3 te verplaatsen basisscholen en Prodas

• Buurtbewoners

• De 4 sportverenigingen

• Museum, IVN en Sterrenwacht

• Soos Den Dissel



Voorlopige planning

De schoolomgeving is aangepast als de nieuwe 
school in gebruik wordt genomen 

• Okt/nov 2020 ontwerp gereed

• Mei 2021 start bouw school

• Sept 2021 start aanpassing schoolomgeving

• Mei 2022 schoolomgeving veiliger en bouw 
gereed 



Informatie

Kijk op 

www.asten.nl



Actief op de hoogte blijven?

U kunt zich aanmelden voor de  
nieuwsbrief via:

schoolomgeving@asten.nl

Informatie



Heeft u nog vragen?

Mail:schoolomgeving@asten.nl
of bel: 0493-671212

mailto:schoolomgeving@asten.nl

