
Weer ongeluk met scholier
opGroenezoom
DORDRECHT
Scholen maken zich zorgen over
de oversteekplaats bij de rotonde
op de kruising Groenezoom enChi-
co Mendesring bij het Wellantcol-
lege en Mavo Stek in de Dordtse
wijk Stadspolders.

Woensdag werd een veertienjari-
ge scholier rond 8.20 uur geschept
door een bestelbusje die geen voor-
rang verleende. De jongen is met
een gebroken been naar het zieken-
huis overgebracht.

Op de rotonde bij Oudelands-
hoek gebeuren in de spits regelma-
tig bijna-ongelukken met jonge
scholieren en andere wijkbewo-
ners die de fietsroute massaal ge-
bruiken.

Directeur E. Petri van Mavo Stek
en adjunct-directeur L. Verhoef
van het Wellantcollege
vmbo-Groen noemen de rotonde,
en de oversteekplaats ter hoogte
van de Johan Frisoschool onover-
zichtelijk en zorgwekkend. „Het is
wachten tot het echt mis gaat."

Enkele maanden geleden werd
op de Chico Mendesring ter hoog-
te van de Johan Frisoschool al een
meisje op een scooter aangereden
door een bus. Een paar dagen eer-
der raakte een scholiere gewond [
nadat ze geen voorrang had gekre-
gen.

Ook bij de rotonde dreigen inci-
denten. „De automobilist ziet de
fietsers op de rotonde slecht,"
vindt Petri. „Vooral bij schemer.
Ze komen van links en van rechts.
In een flits staan ze opeens voor je.
Dat verwart je als automobilist,"

„Als je bij regenachtig weer op
de rotonde komt afrijden, moet je
dondersgoed opletten," zegt Ver-
hoef.

Volgens de directie van christe-
lijke basisschool Johan Friso heeft
de gemeente bij de oversteek-
plaats aan de Chico Mendesring al
„veel" gedaan om de verkeersvei-
ligheid op te krikken. Bosjes zijn
weggesnoeid, en er staat sinds eni-
ge tijd een voorrangsbord voor fiet-
sers.

Verhoef van het Wellantcollege
denkt dat de oversteek voor fiet-
sers over de rotonde duidelijker
zichtbaar kan worden gemaakt, zo-
dat automobilisten eerder besef-
fen'dat ze een fietspad moeten
kruisen.

De oversteek zou volgens hem
bovendien verhoogd kunnen wor-
den met een verkeersdrempel. „Zo-
dat auto's automatisch afrem-
men."

Verkeersouder W. van Driel sig-
naleert dat veel bestuurders op de
rotonde jakkeren en pas op het
laatste moment afremmen om
voorrang te geven. Fietsers geven
volgens hem regelmatig onvol-
doende duidelijk aan of ze willen
afslaan of niet. „De onveiligheid
wordt veroorzaakt door verkeerd
gedrag."


