Beste ouders, verzorgers,
Een aantal weken geleden hebben wij in samenwerking met de Politie Leiden binnen de
school een enquête uitgezet over de verkeersveiligheid rondom de school.
Hierbij willen wij alle ouders bedanken die hebben deelgenomen want de respons was
zeer goed te noemen. Meer dan 160 ouders hebben deelgenomen.
Uit de enquête blijkt onder meer dat veel ouders de verkeerssituatie matig tot zeer slecht
ervaren. De school en de Politie hebben naar aanleiding hiervan contact gezocht met de
Gemeente om op korte termijn hierover te overleggen. De centrale vraag in dit overleg is
óf en hoe we de verkeersveiligheid eventueel op korte termijn kunnen verbeteren.
De uitkomst van dit overleg is dat we binnenkort een aantal infrastructurele
verbeteringen kunnen verwachten. Eén van de maatregelen is dat er een schoolzone
gecreëerd wordt. Eind dit jaar al kunnen we de aanpassingen hiervoor verwachten.
Uit de uitkomst van de enquête blijkt ook dat er erg hard wordt gereden op de
Vondellaan. De politie zal daarom de komende tijd een aantal snelheidscontroles gaan
uitvoeren. Ook komt er een aantal structurele maatregelen om de automobilisten op de
Vondellaan bewuster te maken van hun snelheid. Denk aan borden met een
adviessnelheid en snelheidsmeters waar de snelheid af te lezen valt.
Om tot een veiligere schoolomgeving te komen vragen wij ook om uw hulp. Daarvoor
hebben we een flyer laten drukken. Op de flyer die wordt verspreid staan diverse
manieren benoemd om een bijdrage te leveren. De flyer is digitaal toegevoegd bij deze
nieuwsbrief. Hieronder een kleine samenvatting.

Kom indien mogelijk op de fiets of te voet.
Als u alleen met de auto kan komen:
Parkeer uw auto een stukje verder. Er is plaats genoeg in de buurt rond de school en
breng uw kind het laatste stukje lopend naar school. Hierdoor wordt het autoverkeer op
de P.C. Hooftlaan minder druk.
Maak gebruik van de Kiss & Ridestrook en gebruik deze waarvoor hij bedoeld is:
Alleen parkeren om uw kind uit te laten stappen en weer verder rijden. De Kiss &
Ridestrook bevindt zich tegenover de hoofdingang van de school.
Rijd niet tegen het verkeer in! U mag niet terug de Vondellaan op vanaf de P.C.
Hooftlaan. U rijdt dan tegen het verkeer in. Rijd door naar de Lage Morsweg.
Rijd de P.C. Hooftlaan alleen in vanaf de Vondellaan, niet via de Lage Morsweg. Dit
voorkomt opstoppingen en gevaarlijke draaimanoeuvres.
Parkeer niet op de stoep tegenover de school. Hierdoor wordt de straat voor uw
overstekende kind en de fietsers erg onoverzichtelijk.
Zet uw kind af aan de andere kant van de Eerste Leidse School om drukte in de P.C.
Hooftlaan tegen te gaan.

De politie en/of handhaving zullen in de komende periode toezicht houden op de
verkeersregels. Zodra de maatregelen voor de infrastructuur definitef zijn laten we dit
laten weten.
Al met al een mooi resultaat waarmee we de veiligheid rondom de school kunnen
verbeteren Wij hopen u medewerking en door middel van deze nieuwsbrief voldoende te
hebben geinformeerd!
Met vriendelijke groet,
Ed Bossong, directeur E.L.S.
Bob Taal en Erik Koetsier Politie Leiden.

