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PvdA De Bilt heeft de afgelopen maanden gesproken met scholen en 

kinderdagverblijven over het opgroeien van jonge kinderen. In deze 

rapportage doen wij verslag van deze enquête met onderwerpen 

als: verkeersveiligheid, het onderwijs en de mogelijkheden om te 

sporten en te spelen in onze gemeente. 

De PvdA gebruikt de uitkomsten voor het gemeentelijk beleid in de 

periode 2014-2017. 
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O P G R O E I E N  I N  D E  B I L T  

Onze gemeente is een prettige gemeente voor kinderen om op te groeien. Toch is er altijd ruimte voor 

verbetering. 

 

Zijn de schoolroutes voldoende veilig? Worden de schoolgebouwen goed onderhouden en zijn ze schoon? 

Is er voldoende speelruimte voor onze kinderen, en zijn de speelplekken schoon, heel en veilig? Zijn er 

voldoende, betaalbare sportverenigingen? Is er voldoende aanbod voor opvang? 

 

Dit zijn vragen die de PvdA- De Bilt belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente. Centraal 

staat voor ons de vraag: hoe zorgen we er voor dat onze kinderen gezond opgroeien en welke bijdrage 

kunnen, naast vanzelfsprekend de ouders, de gemeente en anderen daaraan leveren? 

 

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe periode 2014-2017 hebben wij 

deze vragen voorgelegd aan alle scholen en kinderdagverblijven in onze gemeente. In deze rapportage 

leggen wij de uitkomsten vast. 

De vervolgstap is dat wij van ouders zelf willen horen of zij zich herkennen in de uitkomsten van de 

enquête en op basis van deze gesprekken willen wij na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 

a.s. een speerpunt maken van het gezond en veilig opgroeien van kinderen. 

Namens de PvdA De Bilt 

Krischan Hagedoorn, lijstrekker PvdA De Bilt 

Masoumeh Azimi, kandidaat raadslid 

Erik van Esterik, kandidaat raadslid 

 

  



PvdA- De Bilt Onderzoeksrapport 

 

 

Pagina 2 

Uitkomsten 

Hieronder sommen wij de belangrijkste uitkomsten op en voorzien die van een PvdA-standpunt indien dat 

relevant is in het volgende hoofdstuk. 

 

 de beschikbaarheid van basisonderwijs wordt maar liefst met gemiddeld een 9,0 beoordeeld. 

Er is ruime keuze voor ouders. Opgemerkt wordt dat alleen de mogelijkheden voor openbaar 

onderwijs relatief beperkt zijn. 

 

 ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van de kinderopvang wordt goed beoordeeld met een 

8,3 gemiddeld. Op dit moment is het aanbod groter dan de vraag. 

 

 de beschikbaarheid en de kwaliteit van de speelvoorzieningen wordt ruim voldoende 

beoordeeld met gemiddeld een 8,0. Er wordt aangegeven dat de speelvoorzieningen van 

voldoende aantal zijn en redelijk goed over de gemeente verspreid zijn. Kritische opmerkingen 

worden gemaakt over ‘schoon en heel’ wanneer de speelplekken ook als hangplek gebruikt 

worden. Ook wordt hier en daar aangegeven dat er juist onvoldoende speelgelegenheid is in 

een bepaalde wijk 

 

 het aanbod van de (sport)verenigingen wordt met gemiddeld een 8,75 beoordeeld. Het lijkt er 

op dat er voldoende aanbod is voor kinderen, met voldoende keuzemogelijkheid. Enige kritische 

opmerking is dat de kunst- en muzieklessen relatief duur zijn 

 

 de verkeersveiligheid van kinderen wordt aanmerkelijk minder goed beoordeeld: een 

gemiddelde van 6,25! Er wordt een groot aantal verkeersknelpunten genoemd, overigens ook 

met mogelijke oplossingen. Enkele genoemde locaties: 

 

 de Jansteenlaan nabij het station zorgt door de onoverzichtelijke situatie, de drukte en de 

combinatie van autoverkeer en fietsverkeer voor problemen 

 enkele locaties bij scholen en KDV’s waar door de drukte van brengende/halende ouders 

aanvullende verkeersmaatregelen worden gevraagd 

 de oversteekmogelijkheden vanuit het Burgemeester Heemstrakwartier de Looydijk over is 

druk en er zijn geen zebrapaden 

 de drukte in het tunneltje bij de Berlagelaan in de ochtend, mogelijk op te lossen door 

gescheiden fietsbanen 

 nog onzekerheid over stoplicht/oversteekplaats naar voet/fietspaden voor kinderen vanuit 

de Dierenriem/Leijen over de Melkweg 

 

 verder werd in zijn algemeenheid opgemerkt dat voorzieningen zoals Het Lichtruim cq. de 

bibliotheek belangrijke voorzieningen zijn. En dat organisaties zoals WVT en scouting een 

prominentere rol mogen krijgen van de gemeente om hun positieve bijdrage aan ‘opgroeien’ 

verder uit te bouwen. 
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PvdA-standpunt 

 

De PvdA De Bilt heeft met interesse kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek. Voor ons 

is het volgende belangrijk: 

 

 ook de beschikbaarheid van goed openbaar onderwijs is en blijft belangrijk. Daar wil de PvdA 

voor waken 

 de PvdA wil een scan laten maken voor de spreiding en kwaliteit van de speelvoorzieningen in 

de wijk. Hoewel een meerderheid hierover tevreden is, lijken er ook knelpunten te zijn 

 wij willen een samenwerkingsovereenkomst sluiten met verenigingen en organisaties (zoals 

sport- en culturele verenigingen, WVT, scouting e.d.) om te bezien of hun rol bij het opgroeien 

van onze kinderen ondersteund kan worden 

 en ten slotte is de PvdA bevestigd in haar mening dat de verkeersveiligheid voor kinderen echt 

aandacht verdient. Wij willen een ‘verkeersveiligheidsschouw’ doen met ouders, scholen en de 

fietsersbond om knelpunten aan te pakken. Ook willen we bezien of het aanleggen van 

zogenaamde scholeneilanden rondom basisscholen een verbeteringen van de verkeersveiligheid 

kan bewerkstelligen 

 

Ten slotte gaat de PvdA graag in gesprek met ouders of zij zich herkennen in de uitkomsten en welke 

suggesties zij willen toevoegen. 

 

 


