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Onderwerp : Zoen & Zoefstrook Kameleon Doorn 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

1. Inleiding 

Op 2 oktober 2018 heeft de werkgroep Kameleon een presentatie gegeven aan wethouder Gerrit Boonzaaijer, 

wethouder Chantal Broekhuis, vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties en een aantal ambtenaren 

over de verkeersproblematiek rondom de breng- en haaltijden bij basisschool Wereldkidz de Kameleon. De 

verkeersproblematiek die de werkgroep schetst wordt gedeeld door de gemeente. Om de 

verkeersproblematiek op te lossen, kwam de werkgroep met een voorstel. 

 

2. Voorstel werkgroep Kameleon 

Om de parkeerproblematiek rondom de breng- en haaltijden op te lossen heeft de werkgroep een Zoen & 

zoefstrook voorgesteld aan de zuidzijde van de school. De zoen & zoefstrook heeft een capaciteit van 20 

parkeerplaatsen. De zoen & zoefstrook wordt ontsloten via de Van der Leelaan (zie afbeelding 1). Dat 

betekent dat de Van der Leelaan tijdens de breng en haaltijden van de school weer open gesteld wordt voor 

het autoverkeer. Om het parkeren voor werknemers beter te faciliteren stelt de werkgroep 10 

parkeerplaatsen aan de noordkant van de school voor.  

 

        
Afbeelding 1: zoen & zoefstrook        Afbeelding 2 Parkeerplaatsen voor werknemers 

 

De parkeerplaatsen voor de werknemers (afbeelding 2) worden ontsloten via de Parklaan. De 

parkeerplaatsen zorgen er ook voor dat er meer parkeerplaatsen aan de Parklaan beschikbaar blijven voor 

ouders van schoolgaande kinderen en voor bewoners. 
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3. Alternatief voorstel 

Het voorstel van de werkgroep hebben wij getoetst aan ons gemeentelijk beleid (verkeer, duurzaamheid en 

wonen) en financiële haalbaarheid. Omdat het voorstel van de werkgroep niet op alle delen van ons beleid 

past, zijn wij aan de slag gegaan met een gemeentelijk voorstel. 

 

Het voorstel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is om net als de werkgroep een zoen & zoefstrook aan te 

leggen. Anders dan bij de werkgroep (een separate zoen & zoefstrook) wil de gemeente aansluiten op de 

bestaande parkeerplaatsen aan de westzijde van de Van der Leelaan. Ook hier wordt de Van der Leelaan 

tijdens de breng- en haaltijden weer opengesteld voor het verkeer. 

 

Hoewel het werkgroepvoorstel de verkeersveiligheid rondom de school verbetert en voorziet in voldoende 

parkeergelegenheid, past het niet goed in onze duurzaamheids- , woon- en financiële ambitie. Met een grote 

zoen & zoefstrook geef je groen licht aan de automobilist, terwijl wij duurzaam vervoer willen stimuleren. 

Het aanleggen van een zoen & zoefstrook aan de zuidzijde van de school zorgt ervoor dat woningbouw niet 

meer mogelijk wordt. De totale kosten van de zoen & zoefstrook en de  parkeerplaatsen aan de noordzijde 

van de school (€ 75.000,-) passen ook niet in de door de raad besloten investeringsstop. 

 

De gemeentelijke variant heeft als voordeel dat de verkeersveiligheid rondom de school verbetert, een 

efficiëntere benutting geeft van de parkeercapaciteit en geen spanningen oplevert op het gebied van 

duurzaamheid en wonen. Bovendien zijn de kosten voor de gemeentelijke variant aanzienlijk lager (ca. 

€ 15.000,-). De parkeerplaatsen voor werknemers aan de noordzijde van de school passen tevens niet in het 

bestemmingsplan. 

 

In bijlage 1 zijn het werkgroepvoorstel en het  gemeentelijke voorstel meer in detail beschreven.   

 

4. Voorstel gemeente besproken met werkgroep Kameleon en basisschool Wereldkidz de Kameleon 

Het voorstel is besproken met de 

werkgroep Kameleon en basisschool 

Wereldkidz de Kameleon. Hoewel zij de 

voorkeur geven aan hun eigen variant, 

konden zij zich vinden in ons voorstel. 

Zowel de werkgroep Kameleon als 

basisschool Wereldkidz de Kameleon 

hebben via de mail een akkoord gegeven 

op het gemeentelijk voorstel (bijlage 2 en 

3). Daarbij gaf basisschool de Kameleon 

de wens aan om een fietsaansluiting op 

de Amersfoortseweg te realiseren (zodat 

leerlingen achter de school langs de 

fietsenstallingen kunnen bereiken). De 

exacte locatie en vormgeving van de 

fietsontsluiting wordt in overleg met de 

school nader bepaald.  
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5. Uitvoering maatregelen 

Het aanleggen van een zoen & zoefstrook op de Van der Leelaan (€ 15.000,-)  en een 

fietsverbinding/aansluiting (€ 5.000,-) met de Amersfoortseweg (zodat leerlingen de fietsenstallingen kunnen 

bereiken) worden tegelijk uitgevoerd met de herinrichting van de Amersfoortseweg. De Amersfoortseweg 

wordt in het voorjaar van 2020 opgepakt. 

De planning van de werkzaamheden is in overleg met de school/werkgroep besproken.  

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

de secretaris  de burgemeester 

 

 

 

drs. M.J.T.H. Havekes G.F. Naafs. 

 

Bijlagen: 

 1. Memo Zoen & Zoefstrook Kameleon 

 2. Reactie werkgroep Kameleon 

 3. Reactie school Kameleon 


