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Bijlagen 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1. 
Heeft het College al signalen ontvangen van kinderopvangcentra of basisscholen betreffende het 
wegvallen van de Stint? 

Antwoord 1. 
Nee, naar aanleiding van het ongeval hebben we contact gezocht met Edux. Edux, is de 
onderwijsbegeleidingsdienst die het kwaliteitskeurmerk Brabants Verkeersveiligheid (BVL 1) en 
Groen Licht trajecten voor de gemeente begeleidt. Zij hebben contact gehad met enkele 
kinderdagverblijven en scholen. Deze hebben aangegeven zelf voor oplossingen te zorgen. 

Vraag 2. 
Zijn er knelpunten van verkeersonveiligheid bij Bredase basisscholen in beeld? 

Antwoord 2. 
Als er knelpunten zijn komen die in beeld. We hebben met de scholen die zijn aangesloten bij het 
BVL minimaal 4 keer per jaar contact. Daar worden allerlei situaties, campagnes, acties, 
onderwijsmethodes etc besproken. Daarnaast staat het alle scholen vrij om samen met de 
gemeente door het jaar heen te kijken naar de verkeerssituatie. 

Vraag 3. 
Gaat het College op korte termijn in overleg met de kinderopvangcentra en basisscholen over de 
bevordering van verkeersveiligheid? 

1 
Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle 

dag gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant. 
Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen 
krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de 
schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -
verzorgers betrokken bij verkeerseducatie . 
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Antwoord 3. 
Zie antwoord op vraag 2. 

Vraag 4. 
Kunt u aangeven hoeveel basisscholen in Breda het kwaliteitskeurmerk Brabants 
verkeersveiligheid label (BVL) in bezit hebben? 

Antwoord 4. 
Er zijn 39 basisscholen aangesloten bij het BVL. 

Vraag 5. 
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2 van 2 

Bent u bereid, door te stimuleren en ondersteunen, dat zoveel mogelijk basisscholen in Breda het 
kwaliteitskeurmerk gaan behalen? 

Antwoord 5. 
Jazeker, het BVL traject blijft de komende jaren van toepassing 

Vraag 6. 
Bent u bereid om te kijken naar het plaatsen van fysieke palen i.p.v. gele lijnen rondom scholen, 
waar ook al bij de rechtbank sprake van is? 

Antwoord 6. 
Het is per locatie afhankelijk welke maatregelen getroffen kunnen worden. Ook palen of drempels 
zijn daarbij zeker een optie, maar in eerste instantie kijken we of we het gedrag aan kunnen laten 
passen van de verkeersdeelnemers rondom en in de buurt van de scholen. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Breda, 


