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Aan het college
Cc raad
 
Bijgaand tre� u aan een serie schri�elijke vragen (ex ar�kel 42 RvO) van Frac�e Bakker inzake parkeerdruk Groenendaal Harmelen. Conform het RvO
dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 10 januari a.s.).
 
Met vriendelijke groet,
 
Liesje Wanders | Griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 -428679 |E wanders.l@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
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Artikel 42 vragen over parkeerdruk bij scholencluster Harmelen (Groenendaal, Harmelen) 

Inleiding 

Aan de Hendriklaan in Harmelen zijn in een gemeenschappelijk gebouw drie basisscholen gevestigd; 

Kbs De Notenbalk, Basisschool De Horizon en De Fontein. De ouders van een deel van de kinderen 

die op deze scholen zitten, zijn werkzaam buiten het dorp Harmelen. Het openbaar vervoer in 

Harmelen gaat niet verder dan een reguliere lijnbus. Een deel van de ouders brengt de kinderen dan 

ook met de auto naar school en haast zich vervolgens naar het werk buiten het dorp. Later op de 

dag, tijdens het ophalen van de kinderen, gebeurt het tegenovergestelde.  

De Nederlandse economie is gebouwd op kennis en tweeverdieners. Veel mensen die in Harmelen 

wonen vinden daardoor emplooi buiten het dorp. Bij de bouw van de school is er door fracties in de 

Woerdense gemeenteraad aandacht gevraagd voor voldoende parkeerplaatsen en een “kiss and 

ride” plaats bij school. Een “kiss and ride” plaats bleek destijds niet mogelijk en voor parkeren werd 

verwezen naar twee kleine parkeerterreinen aan de Groenendaal in Harmelen.   

Sinds de opening van beide scholen, begin 2016, is het parkeren daar lastig maar de laatste tijd is de 

parkeerdruk enorm hoog (zie bijlage. De foto is genomen op maandag 9 december rond 8.30 uur). 

Vanwege onoverzichtelijkheid ontstaan zelfs gevaarlijke situaties met overstekende kinderen. 

Vragen: 

1. Is het college bekend met de parkeerdruk tijden openings- en sluitingstijden van de drie 

scholen aan de Hendriklaan/Groenendaal in Harmelen? 

2. Is het college er mee bekend dat er vanwege de verkeersintensiteit aan de Groenendaal in 

Harmelen, onoverzichtelijke en daarmee gevaarlijke verkeerssituaties voor kleine kinderen 

ontstaan? 

3. Is het college bereid om onderzoek te doen naar de verkeerssituatie aan de zuidzijde van de 

scholen en maatregelen te nemen om de verkeerssituatie bij de Groenendaal te verbeteren? 

4. Wil het college er rekening mee houden dat veel ouders echt van de auto afhankelijk zijn om 

tijdig op hun werkplek te komen? 

Bijlage: Foto van de situatie op de parkeerplaats aan de Groenendaal 1 in Harmelen op maandag 9 

december om 8.30 uur  

Reem Bakker, Fractie Bakker 
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