
Bergen 11-03-2021 
 
Beste Bergen Gemeente, 
 
 
In de 4e online vergadering Maandag 08-03-2021 over de herinrichting van het verkeer op Kerkedijk, 
Molenweidtje en Churchilllaan, dus rondom de Europese School, waren wij gevraagd om onze 
aanvullende maatregelen op te sturen.  
 
Wij gaan eerst een korte uitleg geven over hoe de verkeerssituatie daar nu is. Onze uitleg en 
maatregelen zijn in samenwerking met de ESB schoolleiding gemaakt. 
 
 
 
 
De Europese School Bergen is een regionale school met leerlingen uit de hele regio 
tussen Amsterdam en Den Helder. 
 
Er zijn ongeveer 100 personeel en 600 leerlingen (4 - 18 jaar), die ieder dag op school veilig moeten 
aankomen. Ieder ochtend en middag zijn er dus rond 700 + ouders in het verkeer rondom de school. 
Zij aankomen met 14+ minibussen, De Connexxion Bus, met auto’s, fietsend en ter voet. 
 
 
De situatie rondom de Europese School is nu al niet veilig: 

• Wij missen veilige fietspaden op Kerkedijk, Molenweidtje en Churchilllaan. 

• De Connexxion bus blokkeert nu het verkeer op Churchilllaan als hij bij de bushalte stopt. 
Hij stopt niet op de school zijde van Churchilllaan, dus de kinderen moeten allemaal 
oversteken tussen het drukke verkeer. Wij waren al beloofd dat er een zebrapad zouden 
komen. 

• Wij maken ons grote zorgen over al het zware verkeer naar de bouwplaats tegen 
het eenrichtingsverkeer op de erg smalle Molenweidtje. Twee persoonsauto’s kunnen elkaar 
nu niet passeren, zonder dat de ene aan de kant stil moeten staan. Er is dan helemaal geen 
ruimte voor een fietsend schoolkind. 

• Wij waren beloofd dat het bouwverkeer alleen buiten de school spitsuren* zouden rijden, 
maar het gebeurt bijna dagelijks dat tussen de fietsende kinderen, bussen en auto’s, 
het bouwverkeer tegen het eenrichtingsverkeer in de school spitsuren gaan. 

• Omdat het nu al niet veilig is in het verkeer rondom de school, maken wij ons grote zorgen 
als Molenweidtje twee-richting verkeer gaat worden. Het verkeer vlak voor de school gaat 
verdubbelen en wij zien dit als een heel onveilig en gevaarlijk voorstel. 

• Ook vrezen wij voor de veiligheid van onze kinderen tijdens de verbouwing van 
Molenweidtje. Wij hebben meerdere keren gevraagd om een tijdsplan te zien over het 
project, maar dat is nog niet doorgegeven. Wij stellen voor, dat als Molenweidtje voor twee-
richtings verkeer verbouwd moeten worden, dat het pas gebeurt als de school verhuisd is. 

  
 
 
 



Aanvullende maatregelen rondom de Europese School: 

• Veilige fietspaden op Kerkedijk, Molenweidtje en Churchilllaan. 

• Veilige looproutes met bestrating rondom de school. 

• Connexxion-bus bushalte, waar de bus kunne stoppen zonder het verkeer te blokkeren en 
de kinderen veilig in en uit kunnen stappen, en veilig heen en weer naar school kunnen 
lopen zonder te oversteken – of ten minste veilig kunnen oversteken. 

• Kiss & Ride-plekken waar kinderen in de ochtend veilig de auto uit kunnen stappen en 
veilig naar school kunnen lopen zonder te oversteken. 

• Parkeerplaatsen voor 14+ minibussen waar de kinderen veilig naar school kunnen lopen – 
zonder te oversteken. 

• Parkeerplaatsen voor 70+ auto's rondom de school:  
+30 personeel voor de hele school dag. 
+/-40 ouders in de ESB spitsuren*. 

• Verbetering van de doorstroming bij de rotonde tussen Molenweidtje en Churchilllaan.  
Bij de rotonde in- en uitgang op Churchilllaan kunne twee auto’s elkaar niet passeren – en 
het verkeer staat daar vast. 

• Verbetering van de doorstroming tussen Churchilllaan en Landweg. 

• Regelmatige patrouilles door Handhaving om legaal parkeren en weggebruik te verzekeren. 

 
*) ESB spitsuren: 08:30 - 09:30,  12:45 - 13:45 (Di, Wo, Vr),  16:00 - 17:00 
 
 
 
 
In samenwerking met de schoolleiding van de ESB. 
 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Tina Eriksen, 
Voorzitter ESB Oudervereniging en ESB-schoolbestuurslid 
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