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ITEM

1.

WIE

Opening
Gemeente Boxmeer heeft Arcadis gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de
verkeersveiligheid rondom de mogelijke nieuwe locatie van de Josefschool aan de
Raaijweg.
Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in de zorgen en knelpunten op het gebied
van verkeersveiligheid wanneer de Josefschool wordt verplaatst naar de locatie bij de
Raaijhal.
Het gaat nu dus niet om de vraag óf de school verplaatst zou moeten worden.

2.

Huidige routes
In een kaart (zie figuur 1 onderaan het verslag) worden de huidige schoolroutes
ingetekend. De kinderen benaderen de school van alle kanten. De oversteken van de
Vierlingsbeekseweg en Engelseweg zijn goed geregeld met zebrapaden. Bij de
oversteek op het 14 Oktoberplein staan brigadiers.
De Generaal Whistlerlaan is nu erg druk (smalle straat, auto’s moeten op elkaar
wachten). Er gebeuren voor zover bekend geen ongelukken.

3.

Schoolroutes locatie Raaijweg
Op de volgende kaart worden de verwachte schoolroutes naar de Raaijweg ingetekend
(figuur 2).
De Raaijweg zelf is breed genoeg, met een goed voetpad.
De Museumlaan wordt heringericht: er komt een voetpad, er komen parkeervakken, de
weg zelf wordt niet breder.
Zorgen van de dorspraad:
•
•
•

•

Nu kun je de school van alle kanten benaderen en ook alle kanten op wegrijden.
Straks gaat alle verkeer via de Raaijweg. Kan dat wel?
Als autoverkeer moet keren, moet dat goed geregeld worden.
Er is op de Museumlaan, Generaal Hasbroucklaan en op de Raaijweg al veel
verkeer, omdat dit de toegangsweg is naar Landalpark De Vers, maar ook naar het
museum en de speeltuin. Past dat wel? Bovendien wordt er gekeken naar een
herstart van het klimbos en een fietsroute tussen Ysselsteyn en Overloon, eindigend
bij het museum. Dus het verkeer neemt toe.
Aan de Venraijseweg ligt de ijssalon (Clevers, erg druk bij mooi weer), maar ook het
nieuwe bejaardenhuis (met parkeerinritten aan Museumlaan en
Vierlingsbeekseweg). Daar komt meer verkeer. Als dit ook een schoolroute wordt, is
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•
•

•

het dan wel veilig?
Op de Generaal Hasbroucklaan wordt langs de weg geparkeerd. Kan het verkeer
naar de school er dan nog wel langs?
De Bergkampweg en de Museumlaan zijn erg smal, auto’s kunnen elkaar daar niet
makkelijk passeren. Op de Bergkampweg moet je de goot in om elkaar te kunnen
passeren, bij de Museumlaan moet je een parkeerplaats oprijden.
Het kruispunt bij de Plus is erg druk.

In de huidige situatie wordt het verkeer gespreid. Als de school naast de Raaijhal komt,
wordt het verkeer meer geconcentreerd op enkele smallere straten; dit kan leiden tot
opstoppingen en ergernis. De jeugd in Overloon woont vooral aan de noordzijde van het
dorp.
4.

Afsluiting
Naast dit gesprek met de dorpsraad zal er ook nog gesproken worden met de directeur
en enkele ouders van de school. Daarnaast zijn er verkeerstellingen uitgevoerd op de
Raaijweg en de Generaal Hasbroucklaan. Daarna zal Arcadis een analyse maken van
de verkeersveiligheid: hoe druk is het nu op de Raaijweg, hoeveel verkeer komt erbij als
de school verplaatst wordt en zijn de zorgen die met de dorpsraad besproken zijn
gegrond? Vervolgens doet Arcadis een voorstel voor maatregelen om de knelpunten op
te lossen.

Figuur 1 Huidige schoolroutes
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Figuur 2 Schoolroutes locatie Raaijweg
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