
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: vervolg verkeersmaatregelen Veilig naar School definitief verkeersbesluit 

Hilversum, september 2016 

 

 

Beste bewoner, 

 

De verkeersveiligheid rondom basisscholen staat in Hilversum hoog in het vaandel. De gemeente 

verbetert de openbare ruimte door schoolzones en andere veiligheidsmaatregelen. Maar met alleen 

fysieke aanpassingen zijn we er niet. Meer lopen en fietsen vraagt om een gedragsverandering. De 

gemeente is hiervoor in samenwerking met de scholen, bewoners en bedrijven de campagne Veilig 

naar School gestart. Dat de investering loont, zien we terug in de resultaten en de betrokkenheid.  

 

 

Wat betekent Veilig naar School voor uw wijk?  

Voor uw wijk hebben de wijkvereniging, school de Mozarthof, de Godelindeschool, de beheerder van 

het Wisseloord terrein, de politie en de gemeente intensief gesproken over hoe we de verkeerssituatie 

gezamenlijk veiliger kunnen maken. De gesprekken hebben tot een nieuwe verkeerssituatie geleid. Dit 

is vertaald in een concept verkeersbesluit. Dit besluit is in juni gepubliceerd en u bent hierover 

middels een huis-aan-huis-bericht geïnformeerd.  

Naar aanleiding hiervan zijn vanuit de wijk enkele reacties binnengekomen. Deze reacties worden als 

zienswijzen bij dit besluit gezien en zijn als zodanig behandeld door de gemeente. Een deel van deze 

zienswijzen is in overleg met betrokken partijen opgenomen in het aangepaste en definitieve 

verkeersbesluit. Middels deze brief willen we u graag informeren over de aanpassingen.  

 

De nieuwe situatie 

Om de beide scholen op een veilige manier bereikbaar te houden wordt in de Mozartlaan 

tussen de Sweelincklaan en de Wisseloordlaan eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van de 

Wisseloordlaan voor alle verkeer, met een uitzondering voor (brom)fietsers. 

Er wordt een parkeerverbod ingesteld aan de noordoostzijde van de Mozartlaan tussen de 

Beethovenlaan en de Godelindeschool. Dit deel van de Mozartlaan wordt ingericht als Kiss- en 

Ridestrook. Zo kunnen ouders hun kinderen met de auto bij school afzetten. Ouders die hun kinderen 

helemaal naar binnen willen brengen, kunnen gebruik maken van de parkeermogelijkheden op 

loopafstand van de school. Er wordt een stopverbod ingesteld aan de noordoostzijde van de 

Mozartlaan tussen de Godelindeschool en de Sweelincklaan. Dit is om te voorkomen dat de doorgang 

in de Mozartlaan wordt belemmerd. Er wordt tevens een stopverbod ingesteld aan beide zijden van de 

Wisseloordlaan tussen de Mozartlaan en de Catharina van Renneslaan. Tenslotte wordt een stopverbod 

ingesteld aan de zuidwestzijde van de Mozartlaan tussen de Wisseloordlaan en de Beethovenlaan. 



Het definitieve besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit als volgt aangepast: 

1. De Kiss- en Ridestrook bij de kruising Mozartlaan-Wisseloordlaan laten we liggen: in het 

ontwerpbesluit is daar een stopverbod ingesteld, dat wordt in het definitieve besluit dus een 

parkeerverbod, zodat het gebruikt kan worden als een Kiss- en Ridestrook. 

2. Tussen de Godelindeschool en de Beethovenlaan, waar in het ontwerpbesluit een Kiss- en 

ridestrook is ingesteld, wordt in het definitieve besluit een stopverbod ingesteld, zodat ouders die 

kinderen met de auto brengen ze alleen bij de Kiss- en Ridestrook kunnen laten uitstappen. 

3. Voor de parkeer- en stopverboden worden venstertijden ingesteld, zodat de verboden alleen gelden 

van ma t/m vr van 7.00-18.00 uur. 

 

 

 

Visueel betekent dit het volgende:                                                                                                                             

 

 
 

 

 

 



Planning 

De planning is dat deze nieuwe situatie ingaat op 24 oktober 2016, aansluitend op de herfstvakantie. 

De betrokkenen hebben afgesproken de situatie goed te monitoren. In december volgt de evaluatie en 

wordt bepaald of de nieuwe situatie structureel van kracht wordt. Bij het ingaan van de nieuwe situatie 

zal actief gecommuniceerd worden. Daarnaast zal er ook actief gemonitord en gehandhaafd worden. 

De eerste twee weken zullen mensen geattendeerd worden op de nieuwe situatie en worden 

waarschuwingen gegeven. Aansluitend op deze periode zal er ook verbaliseerd worden.  

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met projectleider Janine Wiersma via j.wiersma-

veenstra@hilversum.nl of 035- 629 2161. Voor meer informatie over het project Veilig naar School, 

kunt u terecht op www.hilversumveilignaarschool.nl.   

 

 

 

Met vriendelijke en veilige groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de gemeente, 

Floris Voorink, Wethouder Verkeer 
 

 

 

 

 

 

 

Namens de Godelindeschool, 

André Sijtsma, directeur 

 

Namens de Mozarthof, 

Ed Knies, directeur 

 

Namens de politie, 

Jan Koops, Verkeersadviseur 
 

 

Namens wijkvereniging De Parken, 

Jan-Willem Dekkers 

 

Namens beheer Wisseloord terrein, 

Cornelie van Dongen 
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