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1. Mijn naam is Hans van Dijk. Ik ben voorzitter van de medezeggenschapsraad van Elckerlyc 
Montessori en Internationale School, gelegen aan de Klimopzoom. In deze MR zitten 
vertegenwoordigers van de medewerkers van de school en van ouders/verzorgers van de 
leerlingen. 

2. Veiligheid voor de leerlingen van de school is een belangrijk thema voor ons als MR.  
3. De route vanaf de Gallaslaan via het Heelblaadjespad naar onze school, maar ook naar de 

Hasselbraam en de Regenboogschool, is een veilige route, die veel gebruikt wordt bij het 
brengen en halen van de kinderen. 

4. De route wordt daarnaast gebruikt door schoolklassen die tijdens schooltijd te  voet of per fiets 
richting sporthal Bloemerd gaan. 

5. Het schetsontwerp van het appartementencomplex op het terrein van de huidige kerk baart ons 
zorgen, juist uit het oogpunt van veiligheid.  

6. Er blijft een smalle doorgang voor voetgangers en fietsen over met aan weerszijden 
parkeerplaatsen die haaks staan op het pad. U kunt zich voorstellen dat de combinatie van in- en 
uitrijdende auto’s met passerende voetgangers en fietsen alles behalve veilig is.  

7. Daar komt bij dat alle verkeer vanaf en naar de Gallaslaan over een brug gaat, waar slechts 
ruimte is voor één auto tegelijk. Een brug overigens die nog niet zo lang geleden vernieuwd is en 
met het huidige zeer beperkte autoverkeer nu al regelmatig reparatie behoeft. 

8. De vraag vanavond is “of de raad met redenen omkleed wel of niet kan instemmen met het 
voorliggende principeverzoek”, zo lees ik in de beantwoording van een van de technische vragen.  

9. Naar onze mening zou de raad niet moeten instemmen met het voorliggende principeverzoek, 
omdat onvoldoende is gekeken naar de veiligheid van kinderen op weg naar en komend van 
school. 

10. Als MR zijn wij graag bereid mee te denken over aanpassingen van het voorliggende 
principeverzoek, waarmee de veiligheid voor onze kinderen voldoende wordt meegewogen.  
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