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Raadsvoorstel 
GM 2013.0059  

 

Onderwerp 

Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig 

 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met de discussienota Duurzaam Veilig 

2. In te stemmen met de daaruit voortvloeiende beleidskaders 

 

Inleiding 

De raad wil een principiële discussie voeren over het gemeentelijk beleid ten aanzien van 

Duurzaam Veilig. In een motie van 7 september 2009 vraagt zij daarom aan het college om tot 

de afronding van die discussie geen besluiten te nemen over herinrichtingsplannen van straten, 

alvorens de raad hierover te consulteren. Tenminste niet wanneer daarbij in de nieuwe situatie 

verkeersremmende maatregelen worden voorgesteld die afwijken van de bestaande situatie. 

Volgens de motie geldt dit voor plannen in zowel Geldrop als Mierlo. 

 

Verschil van inzicht over Duurzaam Veilig is het gevolg van het ontbreken van een 

gemeentebreed beleid op dit onderwerp. In de voormalige gemeenten Geldrop en Mierlo is 

Duurzaam Veilig destijds namelijk verschillend benaderd. Daarnaast is het beleid hierover deels 

verouderd en toe aan een evaluatie met daaruit voortkomende aanpassingen.  

 

 

Wat willen we bereiken 

Het hoofddoel van Duurzaam Veilig is een verregaande reductie van het aantal verkeersdoden 

en ziekenhuisgewonden. Door het vaststellen van gemeentebreed geldende kaders voor 

Duurzaam Veilig geeft de raad duidelijk richting aan het toekomstige verkeersbeleid en 

herinrichtingen die tot het hoofddoel moeten leiden.     

 

 

Argumenten 

1.1 Een goede discussie vraagt om een totaalbeeld van Duurzaam Veilig 

Duurzaam Veilig richt zich op de keten mens, infrastructuur en voertuig door het voeren van 

een preventief verkeersveiligheidsbeleid. Het principe reikt dus duidelijk verder dan het 

inrichten van 30km/uur gebieden alleen. De kennis daarover neemt ruim tien jaar na de 

invoering van het beleid Duurzaam Veilig steeds verder af. De toegevoegde Discussienota 

Duurzaam Veilig vermeldt alle onderdelen van dit landelijke beleid en gaat daarnaast in op de 

ervaringen in onze gemeente tot nu toe. Daarvoor hanteren we geen theoretisch-

wetenschappelijke benadering. De discussienota biedt vooral handvatten voor een 

probleemgestuurde aanpak die leidt tot een eenduidig beleid en een verdere afname van 

verkeerslachtoffers.  

 

2.1 Besluitvorming stagneert 

Minstens zo belangrijk als een totaalbeeld van Duurzaam Veilig is de vraag hoe we denken het 

beste verder te gaan. Een discussie hierover voorkomt dat een afname van het aantal 

verkeersongevallen met ernstige afloop en de besluitvorming over herinrichtingen van wegen 
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en de aanpak van verkeersknelpunten stagneert. De visie Duurzaam Veilig staat daarbij niet zo 

zeer ter discussie, deze is landelijk bepaald, maar de vertaling naar de uitvoering wel. Omdat er 

na de samenvoeging van Geldrop en Mierlo nauwelijks nieuw beleid ten aanzien van Duurzaam 

Veilig is opgesteld, ontbreken gemeentebrede kaders.   

 

Kanttekeningen 

1.1 Focus op preventie is noodzakelijk 

Uit de ongevallenregistratie in de discussienota blijkt dat onze gemeente redelijk tot goed op 

weg is om de hoofddoelstelling van Duurzaam Veilig te bereiken. Voor de gemeente Geldrop-

Mierlo komt dit in 2020 neer op geen verkeersdoden en maximaal 11 ziekenhuisgewonden. Het 

aanpassen van bekende verkeersonveilige locaties heeft daar aan bijgedragen, maar ook de 

aanpak van potentieel onveilige locaties heeft veel resultaat gehad. Het uitgangspunt van 

Duurzaam Veilig is dan ook preventie. Om de doelstelling in 2020 werkelijk te halen, zijn 

aanvullende maatregelen nodig en mogelijk. Die moeten gericht zijn op een vereenvoudiging 

van de infrastructuur en het verminderen van de kans op conflicten. 

 

2.1 Draagvlak voor Duurzaam Veilig neemt af 

Duurzaam Veilig heeft een bewezen positief effect op de verkeersveiligheid en heeft daarom 

een voorname positie in het landelijke verkeersbeleid. Dat beperkt de vrijheid voor 

wegbeheerders (zoals gemeenten) bij de uitvoering van het beleid. Dat neemt niet weg dat bij 

de vertaling van het landelijk beleid naar gemeentelijk beleid maatwerk mogelijk is. 

Bijvoorbeeld door rekening te houden met een afnemend draagvlak voor snelheidsremmende 

maatregelen in verblijfsgebieden. De kaders moeten uiteindelijk leiden tot meer vrijheden voor 

weggebruikers in relatief veilige situaties, ten koste van de vrijheid op relatief onveilige locaties. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Hoofdstuk 3 van de Discussienota Duurzaam Veilig vermeldt de onderdelen van Duurzaam 

Veilig en op welke wijze daar in onze gemeente invulling aan is gegeven. Op de meeste 

onderdelen voldoet de uitvoering, maar er zijn uitzonderingen die aandacht behoeven. Deze 

worden hieronder per onderdeel benoemd: 
 

Onderscheid in verkeersaders en verkeersluwe gebieden: 

De Mierlose wegcategorisering is door de toenmalige raad slechts als richtinggevend 

beleidskader vastgesteld. Bovendien is daarbij een gefaseerde invoering bepleit. Dertien jaar na 

het raadsbesluit is de categorisering nog steeds niet volledig uitgevoerd. De wegen Kerkakkers, 

Burgemeester Verheugtstraat, Marktstraat en een gedeelte Heer Van Scherpenzeelweg zijn 

aangewezen als erftoegangsweg (30km/uur), maar nog niet als zodanig ingericht. De maximaal 

toegestane snelheid bedraagt daardoor 50km/uur. Onderhouds- en rioleringswerkzaamheden 

zijn geschikte momenten om de wegcategorisering in Mierlo af te ronden.   
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Verder zijn niet alle wegen in zowel Geldrop en Mierlo voorzien van de vereiste Essentiële 

HerkenbaarheidKenmerken (EHK). Dit is een selectie van bebordings- en markeringskenmerken 

welke voor de herkenbaarheid van de verschillende wegcategorieën essentieel zijn en relatief 

eenvoudig aangebracht kunnen worden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van wegmarkering (zoals 

een dubbele asmarkering en kantmarkering) of juist het verwijderen van markering 

(verwijderen asmarkering op erftoegangswegen) tijdens onderhoudswerkzaamheden. Omdat 

de EHK zijn ingevoerd na vaststelling van het gemeentelijk verkeersbeleid, is het logisch dat 

deze nog niet aanwezig zijn op wegen waar nog geen onderhoud of herinrichting heeft 

plaatsgevonden. 

 

Instellen van voorrang op verkeersaders: 

Op verkeersaders wordt bij alle uitgangen van de verblijfsgebieden de voorrang door middel 

van borden, haaientanden of inritten aangegeven. Ook op twee kruisende verkeersaders wordt 

de voorrang expliciet geregeld. Dat sluit beter aan op het verwachtingspatroon van de 

weggebruikers en voorkomt conflicten. De betreffende wegen in onze gemeente zijn hier goed 

op vormgegeven, met uitzondering van de Santheuvel Oost, Santheuvel West en Kerkakkers in 

Mierlo. Uit angst voor een hogere rijsnelheid op deze wegen geldt er een (grotendeels) 

gelijkwaardige voorrang op kruispunten. Op de Santheuvel Oost en West wordt daarbij per 

kruispunt nog verschil gemaakt in gelijkwaardige voorrang voor alle verkeer of alleen voor 

gemotoriseerd verkeer. Omdat dit de enige wegen in de gemeente zijn waar wordt afgeweken 

van Duurzaam Veilig, is de situatie voor met name niet lokaal verkeer complex en niet logisch.  

 

Inrichting van 30 en 60 km/uur gebieden: 

Enkele 30 en 60 km/uur gebieden in onze gemeente zijn alleen sober ingericht. Dat betekent dat 

er zoneborden en gemarkeerde ingangen aanwezig zijn. Knelpunten, waar klachten zijn of 

ongevallen hebben plaatsgevonden,  zijn voorzien van snelheidsremmende maatregelen. In de 

overige gebieden, met name in Geldrop, zijn ook snelheidsremmende maatregelen op 

potentiële conflictpunten aangebracht. Dat sluit beter aan op de preventieve aanpak van 

Duurzaam Veilig.  

 

Uniformering van de voorrang op rotondes 

Op alle rotondes in Geldrop en Mierlo geldt dezelfde voorrangssituatie. Aanpassing ervan is 

niet nodig. Toch hebben rotondes als kruispuntoplossing een belangrijk aandeel in de 

verkeersonveiligheid in de gemeente. Uit een nadere analyse blijkt dat dit met name 

veroorzaakt wordt door de rotondes Helze-Nieuwendijk-Mierloseweg (turborotonde in het 

centrum) en de rotonde Laan de vier Heemskinderen-Dommeldalseweg. Het aanpassen van 

met name de turborotonde in het centrum levert een forse bijdrage in de verkeersveiligheid en 

dus het behalen van de doelstelling.     

 

Invoering bromfiets op de rijbaan: 

Uitbreiding van deze relatief nieuwe verkeersregel is niet mogelijk. Iedere weg waarop dit van 

toepassing is reeds aangepast. Daardoor is het aantal slachtoffers al sterk gedaald, maar 

bromfietsers op wegen met fietspaden en –(suggestie)stroken leveren nog steeds een relatief 

hoge bijdrage aan het totaal van slachtoffers. Het starten van educatie en voorlichting voor 

deze groep wegdeelnemers kan mogelijk uitkomst bieden.  
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Invoering voorrang fietser van rechts: 

Sinds 2007 zijn er onder dit onderwerp geen ernstige slachtoffers geregistreerd, waardoor 

maatregelen ten behoeve van (brom)fietsers van rechts geen bijdrage meer kunnen leveren 

aan het behalen van de doelstelling. Gezien de stijgende trend is het wel van belang de 

verkeersveiligheid op deze kruispunten te monitoren. 

 

Voetgangersoversteekplaatsen 

In Geldrop-Mierlo hebben zich in de periode 2001-2010 op de voetgangersoversteekplaatsen 

met zebramarkering geen ongevallen met ernstige afloop voorgedaan. Ongevallen met  

overstekende voetgangers vinden dan ook plaats op niet geregelde oversteken, zeer verspreid 

over de gemeente. Voor er wordt overgegaan tot de aanleg van nieuwe zebramarkering heeft 

het altijd de voorkeur om de oversteek op andere wijze veiliger te maken. Dat kan door het 

toepassen van snelheidsremmende maatregelen, versmallingen of middensteunpunten of door 

het verbeteren van het zicht en de toegankelijkheid. Wanneer zebramarkering daarna nog 

steeds gewenst is, biedt de discussienota heldere beleidsuitgangspunten voor toepassing.  

 

Educatie & voorlichting 

Bij educatie en voorlichting richten we ons enkel op jonge kinderen tot 12 jaar en ouderen. 

Deze leeftijdscategorieën komen uit de analyse als verkeersveilig naar voren, waaruit afgeleid 

kan worden dat die aanpak succesvol is. De leeftijdscategorie 25 tot en met 59 jarigen is de 

grootste groep verkeersdeelnemers en veroorzaakt ook het meeste aantal verkeersslachtoffers. 

Maatregelen gericht op deze groep kunnen de verkeersveiligheid verder verhogen.  

 

Handhaving 

Naast handhaving op fietsverlichting kan winst worden behaald uit handhaving op snelheid. Uit 

politiegegevens blijkt dat handhaving op snelheid vaak niet plaatsvindt op de probleemlocaties 

zoals vermeld in de Discussienota Duurzaam Veilig. Er wordt al wel gehandhaafd op onveilige 

verkeersaders.  

 

Beleidskaders 

Aanvullende beleidskaders voor Duurzaam Veilig moeten tot oplossingsrichtingen voor de 

voorgaande aandachtspunten leiden. Het huidige beleid geeft daar onvoldoende handvatten 

voor of kan op onderdelen op te weinig draagvlak rekenen.  

  

Onderdeel Duurzaam Veilig Voorstel beleidskaders 

1. Onderscheid in verkeersaders 

en verkeersluwe gebieden 

• De Mierlose wegcategorisering zoals bedoeld in het GVVP 

Mierlo 1999 (zie Discussienota Duurzaam Veilig, pagina 9) als 

definitief beleidskader vaststellen. 

• Alle wegen in zowel Geldrop en Mierlo bij 

onderhoudswerkzaamheden of herinrichtingen voorzien van de 

vereiste Essentiële HerkenbaarheidKenmerken.  

2. Voorrang op verkeersaders 

 

• Bij toekomstige herinrichtingen op alle uitgangen van de 

verblijfsgebieden de voorrang regelen door middel van 

borden, haaientanden of inritten. Wanneer de snelheid op de 

verkeersader te hoog wordt bevonden, moet de herinrichting 
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daar een oplossing voor bieden. 

3. Inrichting van 30 en 60 km/uur 

gebieden 

 

• Bij herinrichtingen niet alleen voorzien in een sobere inrichting 

van verblijfsgebieden, maar ook in een preventieve aanpak van 

potentiële conflictpunten, als dit op draagvlak mag rekenen van 

de belanghebbenden.  

• De wegen Kerkakkers, Burgemeester Verheugtstraat, 

Marktstraat en een gedeelte Heer Van Scherpenzeelweg bij 

onderhouds- en rioleringswerkzaamheden toevoegen aan het 

verblijfsgebied. 

4. Uniformering van de voorrang 

op rotondes 

 

 

• In het kader van het centrumplan Geldrop onderzoeken wij de 

mogelijkheden tot verbetering van de verkeersveiligheid van 

de turborotonde Helze-Nieuwendijk-Mierloseweg; in een 

afzonderlijk voorstel informeren wij u hierover. 

5. Voorrang fietser van rechts • Het monitoren van de verkeersveiligheid als gevolg van de 

verkeersregel “voorrang fietser van rechts”.  

6. Voetgangersoversteekplaatsen • Bij nieuwe aanvragen of gelegenheden toetsen we de locatie 

aan de uitvoeringseisen zoals aangegeven in de discussienota. 

7. Educatie & voorlichting 

 

 

• Educatie en voorlichting voor jonge kinderen tot 12 jaar en 

ouderen handhaven en starten voor bromfietsers en 

weggebruikers in de leeftijdscategorie 25 tot en met 59 jaar.  

8. Handhaving 

 

• afspraken maken voor een adequate handhaving op 

fietsverlichting en snelheid. 

 

 

Wat mag het kosten 

Het vaststellen van de beleidskaders leidt niet direct tot kosten. In de aan te vragen budgetten 

voor onderhoud en herinrichtingen houden wij rekening met dit aanvullende beleid. Overigens 

heeft dat nauwelijks consequenties voor de hoogte van de budgetten, omdat wij zoveel als 

mogelijk de fasering van de werkzaamheden koppelen aan het rioleringsplan en 

onderhoudsplan.  

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen 

Discussienota Duurzaam Veilig 

 

 

Geldrop, 30 januari 2013 

 
 

J.H.M. van Vlerken M.J.D. Donders - de Leest 

secretaris  burgemeester 
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1. SAMENVATTING 

Duurzaam Veilig is vooral bekend door de aanleg van rotondes en snelheidsremmende 
maatregelen. Dat Duurzaam Veilig gebaseerd is op een uitgebreid en wetenschappelijk 
onderbouwde theorie en moet leiden tot een aanpak van het gehele verkeerssysteem, 
geniet minder bekendheid. Uit Duurzaam Veilig komen de volgende acties voort: 
• aanpassen van de infrastructuur; 

o onderscheid in verkeersaders en verkeersluwe gebieden; 
o sobere inrichting van 30 en 60 km/uur gebieden; 
o instellen van voorrang op verkeersaders; 
o uniformering van de voorrang op rotondes; 
o invoering bromfiets op de rijbaan;  
o invoering voorrang fietsers van rechts; 

• opleiden en voorlichten van verkeersdeelnemers; 
• aanpassen en handhaven van de verkeersregels. 
• verbeteren van de voertuigveiligheid; 
 

Duurzaam Veilig is verankerd in het nationale verkeersbeleid en is dus niet vrijblijvend. 
Het verplicht gemeenten om:  
• zorg te dragen voor het zichtbaar voeren van een samenhangend en 

uitvoeringsgericht verkeers- en vervoerbeleid; 
• de essentiële onderdelen van het nationale en regionale beleid in acht te nemen; 
• rekening te houden met het beleid van naburige gemeenten. 
 
Uit een inventarisatie van ons gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid blijkt echter dat 
een vastgesteld verkeers- en vervoerplan met Duurzaam Veilig als leidraad ontbreekt, 
net als een  concreet uitvoeringsprogramma. Verder maken de Essentiële 
HerkenbaarheidsKenmerken geen deel uit van het vastgesteld beleid. In onze gemeente 
is over het algemeen goed invulling gegeven aan de acties die voortkomen uit 
Duurzaam Veilig. Wat betreft het aanpassen van de infrastructuur wordt alleen het 
instellen van voorrang op verkeersaders niet consequent toegepast.   
 
Het kwantitatieve doel van Duurzaam Veilig is 53% minder verkeersdoden en 42% 
minder ziekenhuis gewonden in 2020 door het voeren van een preventief beleid. Het 
beleid moet ongevallen voorkomen voordat ze plaatsvinden en weggebruikers ruimte 
bieden om fouten te maken. 
 
Onze gemeente heeft zich geconformeerd aan het regionaal verkeers- en vervoerplan 
van het SRE. Daarmee streven we dezelfde slachtofferreductie na als het SRE en het 
Rijk. Voor Geldrop-Mierlo betekent dit in 2020 geen verkeersdoden en maximaal elf 
ziekenhuisgewonden. Uit een analyse van de ongevallen blijkt dat het doel in 2020 voor 
het aantal verkeersdoden net niet, maar wat betreft het aantal ziekenhuis gewonden 
wel gehaald wordt. Dat komt overeen met de trend in het gehele SRE gebied. De 
volgende maatregelen maken het behalen van de doelstelling alsnog kansrijk: 
• aanpak van de rotonde Helze-Nieuwendijk; 
• aanpak van verkeersaders, door het toepassen van de Essentiele 

HerkenbaarheidsKenmerken; 
• uitbreiding van handhaving op (brom)fietsers, bijvoorbeeld op verlichting;  
• uitbreiding van handhaving op snelheid op enkele wegen in 30 km/uur zones; 
• educatie en voorlichting voor verkeersdeelnemers in de categorie 25 tot 59 jaar. 
 
Dat neemt niet weg dat investeren in alle Duurzaam Veilig acties nodig blijft, anders is 
er immers geen sprake van een preventief beleid. En preventie is juist het sleutelwoord 
in de aanpak van verkeersonveiligheid in Nederland.  
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1 
dodelijk 
ongeval 

30 
ernstige slachtoffers 

300 
ongevallen met slachtoffers 

3.000 
bijna-ongevallen 

300.000 
onbewuste en onbedoelde fouten 

2. WAT IS DUURZAAM VEILIG?  

2.1  Inleiding 

Duurzaam Veilig is een visie op de aanpak van verkeersonveiligheid. Het is 
ontwikkeld door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) in opdracht van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Duurzaam Veilig is in 1991 voor het eerst in landelijk beleid opgenomen en als 
volgt gedefinieerd:  
 

“Een duurzaam veilig wegverkeerssysteem beperkt door de vormgeving van de 

infrastructuur de kans op ongevallen drastisch. Voor zover er nog ongevallen 

gebeuren, is het proces dat de ernst van ongevallen bepaalt, zodanig 

geconditioneerd dat ernstig letsel nagenoeg uitgesloten is.”  
  
Duurzaam Veilig werd daarna vooral zichtbaar door de aanleg van 
snelheidsremmende maatregelen en rotondes. De aanpassing van de 
infrastructuur is weliswaar een belangrijk onderdeel van Duurzaam Veilig, maar 
slechts één van de onderdelen. Duurzaam Veilig is gebaseerd op een uitgebreide 
en wetenschappelijk onderbouwde theorie en set van uitgangspunten, die leiden 
tot een aanpak gericht op het hele verkeerssysteem: 
• aanpassen van de  infrastructuur; 
• opleiden en voorlichten van verkeersdeelnemers; 
• verbeteren van de voertuigveiligheid; 
• aanpassen en handhaven van de verkeersregels. 

 
2.2 Een vernieuwende visie 

Het belangrijkste uitgangspunt van Duurzaam Veilig is dat de mens de maat der 
dingen is. De mens brengt zoveel tijd in het verkeer door, en moet daarbij 
zoveel handelingen uitvoeren, dat er altijd wel ergens wat mis gaat. De 
ongevalpiramide schetst de ‘voorgeschiedenis’ van een dodelijk ongeval. Er zijn 
300.000 risicovolle handelingen en 3.000 bijna ongevallen nodig, voordat het 
komt tot één dodelijk ongeval. Lang niet elke risicovolle handeling in het verkeer 
leidt dus tot een ongeval. Tot de komst van Duurzaam Veilig werden beleid en 
maatregelen gebaseerd op onderzoek van de daadwerkelijk plaatsgevonden 
ongevallen. Uit de onderstaande piramide blijkt dat dit slechts het topje van de 
ijsberg is van de werkelijke oorzaken.  
  
Duurzaam Veilig gaat er van uit dat mensen fouten maken. De kunst 
is de gevolgen van deze fouten te beperken. 
Duurzaam Veilig is daarom een preventief beleid, 
dat ongevallen wil voorkomen voordat ze 
plaatsvinden. Het wegverkeerssysteem moet de 
mens ruimte geven om fouten te maken. 
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2.3 Duurzame principes 

De Duurzaam Veilig filosofie is vertaald naar vijf principes voor het 
verkeerssyteem: 
 
1. Monofunctionaliteit 
Een weg is bedoeld om te verblijven en erven te ontsluiten óf gebieden onderling 
te verbinden óf over grotere afstand door te stromen. Dicht bij huis of werk is de 
weggebruiker nog wel geneigd zijn gedrag aan te passen, omdat er een binding 
is met de omgeving. Naarmate die binding afneemt en de tijd verstrijkt, is 
iedereen geneigd sneller te rijden. De opbouw van de infrastructuur moet bij dit 
gedrag passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Homogeniteit 
Grote verschillen in snelheid, richting en/of massa zijn de grootste oorzaken van 
ongevallen. Snelwegen zijn bijvoorbeeld relatief veilig, omdat de snelheid en 
richting van het verkeer homogeen is. Fietspaden bevorderen de veiligheid, 
omdat ze de verschillen in massa en snelheid tussen gemotoriseerd verkeer en 
fietsers opheffen 
 
3. Vergevingsgezindheid 

a. Vergevingsgezinde infrastructuur: zoals een vangrail die voorkomt dat 
een auto van de weg raakt of op de tegengestelde rijrichting komt. 

b. Vergevingsgezinde weggebruiker: Kunnen anticiperen op het 
verkeersgedrag van anderen, door inzicht te hebben in hun beperkingen. 
Bijvoorbeeld door te weten waar de dode hoek van een vrachtwagen zit.  

c. Vergevingsgezind vervoermiddel: Voorbeelden die fouten van de mens en 
de gevolgen daarvan kunnen beperken zijn de gordel of de airbag. 

 
4. Herkenbaarheid & voorspelbaarheid  

Weggebruikers moeten aan de weginrichting herkennen welk gedrag van ze 
wordt verwacht en welk gedrag ze van andere kunnen verwachten. Zo is 
30 km/uur op een brede rechte weg ongeloofwaardig en niet herkenbaar. 
 

5. Statusonderkenning 
De weggebruiker moet invloeden vanuit de omgeving en de daarbij 
benodigde actie goed in kunnen schatten. Welke gedragsaanpassing hoort 
bijvoorbeeld bij regenachtig weer. Men moet zich ook bewust zijn van de 
eigen taakbekwaamheid. Wat voor invloed heeft vermoeidheid bijvoorbeeld 
op de reactiesnelheid.     

Snelheid:  

reistijd 

Snelheidsniveau 
 
Verloop frustratie-tolerantie 
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2.4 Duurzaam Veilig in de praktijk 

Praktijkuitwerking van de vijf principes vindt plaats aan de hand van door de 
gemeente beïnvloedbare maatregelterreinen: infrastructuur, educatie en 
handhaving. Deze maatregelterreinen kunnen los van elkaar worden ingezet, 
maar de kracht ligt juist in het samenspel.  
 
Infrastructuur 

Het principe monofunctionaliteit leidt tot een categorisering van wegen: 
• stroomwegen om het verkeer zo snel en veilig mogelijk tussen herkomst en 

bestemming te laten bewegen (verkeer heeft de hoogste prioriteit); 
• gebiedsontsluitingswegen die de stroomwegen en erftoegangswegen 

verbinden (op wegvakken stromen, op kruispunten uitwisselen); 
• erftoegangswegen die toegang bieden tot percelen op de plaats van 

herkomst en bestemming en waar verblijven centraal staat (verkeer is hier te 
gast). 

 
Om de categorisering voor weggebruikers herkenbaar te maken, gelden 
landelijke richtlijnen. Een richtlijn is in dit geval een regel waarvan men enkel 
gemotiveerd mag afwijken.  

 
Inrichtingskenmerken wegen en zijn omgeving per wegfunctie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het realiseren van een wegennet dat volledig aan de richtlijn voldoet, is een 
lange termijn visie. Daarom is een selectie gemaakt van kenmerken welke voor 
de herkenbaarheid essentieel zijn en relatief eenvoudig aangebracht kunnen 
worden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van wegmarkering (zoals een dubbele 
asmarkering en kantmarkering) of juist het verwijderen van markering 
(verwijderen asmarkering op erftoegangswegen) tijdens 
onderhoudswerkzaamheden. Dit zijn de “Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken 
(EHK)”. Zij hebben een hogere status dan richtlijn en zijn regels die men moet 
volgen. De gezamenlijke overheden hebben in het Nationaal Mobiliteitsberaad 
immers besloten tot implementatie van de EHK, waarmee bestuurlijke inbedding 
werd bereikt.  
 
 

Beperkt/ 
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Educatie  

Verkeersdeelnemers moeten over de nodige kennis en vaardigheden beschikken 
om zich veilig te verplaatsen. Educatie en voorlichting binnen Duurzaam Veilig is 
daarom gericht op zes gedragsthema’s: 
• probleembesef verkeersonveiligheid; 
• acceptatie Duurzaam Veilige maatregelen; 
• voertuig- en routekeuze; 
• moedwillige overtredingen; 
• gewoontegedrag; 
• beginners. 

 
In de loop van een mensenleven verandert de wijze waarop je deelneemt aan 
het verkeer. Je begint als onzekere voetganger of fietser die het lopen of fietsen 
nog niet onder knie heeft. Later wordt je een wat roekeloze puber op de 
(brom)fiets en daarna ben je een beginnende automobilist. Onzeker of juist net 
iets te stoer. Met het vorderen van de leeftijd wordt het reactievermogen en het 
fysiek gestel vervolgens minder en verplaats je je misschien wel met behulp van 
een scootmobiel. Ondertussen veranderen er verschillende verkeersregels. 
 
Het is daarom noodzakelijk om bij educatie en voorlichting met deze 
veranderende omstandigheden rekening te houden. Duurzaam Veilig gaat uit 
van Permanente VerkeersEducatie, waarbij voor elke leeftijdsgroep specifieke 
methoden en technieken worden toegepast.  
 
Niet alleen de gemeenten hebben een taak in educatie en voorlichting. Het zijn 
juist de niet-overheidsinstellingen die over het algemeen een grotere indruk 
achter laten. Op de eerste plaats is het uiteraard aan de scholen. Maar ook 
ouders of maatschappelijke organisaties zoals VVN hebben een belangrijke taak.  
 
Handhaving 

In het verkeer zijn veel regels. Naleving gebeurt als dit geen moeite kost en het 
geen negatieve gevoelens oproept. Voorwaarde is bijvoorbeeld dat regels 
aansluiten bij de verkeersomgeving: een maximum snelheid van 30 km/uur in 
een straat die 10 meter breed is, waarlangs nauwelijks woningen staan en geen 
snelheidsremmende maatregelen zijn, leidt niet tot lagere snelheden. Daarnaast 
zal handhaving ervan niet kunnen rekenen op enig begrip. Belangrijk is dat 
Duurzaam Veilig zich richt op spontane naleving van de regels: 
• onbewuste naleving van regels doordat de wegomgeving het juiste gedrag 

afdwingt; 
• naleving op basis van innerlijke overtuiging, ‘omdat het zo hoort’, vaak 

ontstaan doordat bestuurders weten welke gevolgen risicovol verkeersgedrag 
kan hebben. 

 
Steeds vaker kan handhaving middels techniek worden afgedwongen, 
bijvoorbeeld met alcohol- of gordelsloten of intelligente transportsystemen die 
bestuurders waarschuwen wanneer deze per ongeluk een regel overtreedt.  
 
Naleving van de regels onder dreiging van boete moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Helaas is dit echter onmisbaar. Lang niet alle wegen hebben immers 
op korte termijn een verkeersveilige inrichting die het juiste gedrag uitlokt. 
Bovendien wil niet iedereen zich aan de regels houden. De dreiging van straf of 
boete is soms het enige middel om de verkeersveiligheid te garanderen en 
mensen op de langere termijn er toe aan te zetten niet de regels te overtreden.    
 



Discussienota Duurzaam Veilig 

 
 

 
 

            
  

6 

Over het algemeen handhaaft de politie op het zogenaamde GRASHELM. De 
letters staan voor: 
• gordel 
• roodlicht 
• alcohol 
• snelheid 
• helmdracht 
 

2.5 Juridische verankering 

Duurzaam Veilig is verankerd in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, een 
uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu. Dit nationale 
verkeersbeleid verplicht gemeenten om: 
• zorg te dragen voor het zichtbaar voeren van een samenhangend en 

uitvoeringsgericht verkeers- en vervoerbeleid, dat richting geeft aan de door 
de raad en het college te nemen beslissingen op het gebied van verkeer en 
vervoer; 

• daarbij de essentiële onderdelen van het nationale en provinciale/regionale 
verkeersbeleid in acht te nemen; 

• rekening te houden met het beleid van naburige gemeenten. 
 

Wanneer gemeenten onvoldoende rekening houden met belangrijke onderdelen 
van het nationale, provinciale of regionale verkeersbeleid, kan Gedeputeerde 
Staten gemeenten verplichten een verkeers- en vervoer plan vast te stellen of 
aan te passen.  
 

2.6 Tijdspad  

Om de uitvoering van Duurzaam Veilig handen en voeten te geven, is in 1997 
het Startprogramma Duurzaam Veilig vastgesteld. Dit startprogramma, waar alle 
gemeenten zich aan geconformeerd hebben, bestond uit acties die uitgevoerd 
moesten worden tussen 1997 en 2002: 
 
• Infrastructuur  

o onderscheid in verkeersaders en verkeersluwe gebieden 
o sobere inrichting van 30 en 60 km/uur gebieden 
o instellen van voorrang op verkeersaders 
o uniformering van de voorrang op rotondes 
o invoering bromfiets op de rijbaan 
o invoering voorrang fietser van rechts 

• Educatie & voorlichting 
o voorlichtingscampagne omtrent veranderingen van verkeersregels 
o educatieve activiteiten op scholen over aangepaste verkeersregels 

• Handhaving 
o handhaving nadrukkelijker betrekken bij de prioriteitstelling van de 

politie; 
o afspraken om een adequaat niveau van verkeershandhaving te realiseren 

 
Het programma moest in 2010 leiden tot 50% minder verkeersdoden en 40% 
minder ziekenhuisgewonden ten opzichte van 1986.  
 
Nadat het Startprogramma in 2001 was afgerond werd de tweede fase van 
Duurzaam Veilig gestart. Daar waar nodig zijn op basis van voortschrijdend 
inzicht en nieuwe ontwikkelingen aanpassingen en uitbreidingen aangebracht in 
de Duurzaam Veilig visie. Onder andere zijn de essentiële 
herkenbaarheidskenmerken benoemd en zijn de principes vergevingsgezindheid 
en statusonderkenning (zie §2.3) toegevoegd.  
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Concreet richt de tweede fase zich op de verdere inrichting van de 
verblijfsgebieden en op het veilig inrichten van de verkeersaders binnen en 
buiten de bebouwde kom. Ook educatie en handhaving krijgen meer aandacht.  
 
Het huidige doel is het permanent verbeteren van de veiligheid, ondanks de 
groei van mobiliteit, door een reductie van het aantal verkeersdoden (maximaal 
500) en ernstige verkeersgewonden (maximaal 10.600) in 2020. Zo behoudt 
Nederland een plaats in de top vier van de EU. 
 
Uit tussentijdse toetsing is gebleken dat met ongewijzigde uitvoering van het 
Duurzaam Veilig beleid het doel waarschijnlijk niet gehaald wordt. Het 
Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu (minister en lokale 
wegbeheerders) heeft daarom in 2012 besloten dat een impuls nodig is, gericht 
op de doelgroepen jonge beginnende bestuurders, ouderen en fietsers. Ook 
adviseert zij het maatschappelijk middenveld nadrukkelijk te betrekken bij het 
beleid. 
 

2.8 Is Duurzaam Veilig duur? 

Over het algemeen denkt men dat, vooral de infrastructurele, Duurzaam Veilig 
maatregelen duur zijn. Natuurlijk is de aanleg van rotondes of het herinrichten 
van 30 km/uur zones niet goedkoop, maar deze kosten moeten gerelativeerd 
worden door de besparingen die deze maatregelen met zich meebrengen: 
 
medische kosten (behandeling van slachtoffers) – 5% 
materiële kosten (beschadigde voertuigen, wegen, etc.) – 30% 
afhandelingskosten (inzet brandweer, ambulance, etc.) - 10% 
productieverlies (arbeidsongeschiktheid, files, etc.) – 10% 
immateriële kosten (kwaliteit van leven, verdriet, etc.) – 45%. 
 
Uit recente berekeningen van de SWOV blijkt dat de baten van Duurzaam Veilig 
in de afgelopen periode twee tot vier keer zo hoog zijn als de kosten.  
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3. DUURZAAM VEILIG IN GELDROP-MIERLO 

3.1 Verankering in gemeentelijk beleid 
Voor de voormalige gemeente Mierlo is een verkeersveiligheidsplan (1999) 
beschikbaar. Regelmatig worden hieruit voortvloeiende maatregel echter 
opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad, aangezien het slechts als 
richtinggevend beleid is vastgesteld.  Voor de voormalige gemeente Geldrop is 
een verkeersveiligheidsplan in 1999 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Vaststelling van de definitieve wegcategorisering vond later plaats (2002).  
 
Voor de gehele gemeente geeft de structuurvisie (2009) een globale richting aan 
Duurzaam Veilig: “bij herinrichting van wegen zal zoveel mogelijk volgens de 
uitgangspunten van Duurzaam Veilig te werk worden gegaan”. Daarnaast geeft 
de structuurvisie ook aan te kiezen voor sturing op modal split, waarbij 
verkeersveiligere vervoerwijzen dan de auto worden gestimuleerd. Zo is 
aangegeven dat er wordt ingezet op een fijnmazig fietsnetwerk, zowel lokaal als 
regionaal. Het fietsnetwerk is ook vastgelegd in het Fietspadenplan Mierlo (2010) 
en het Fietsplan Geldrop (2003). Een fijnmazig fietsnetwerk heeft consequenties 
voor de Duurzaam Veilige inrichting van wegen, met name in 30 km/uur 
gebieden. 
 
Tenslotte geeft het structuurplan ook aan dat de gemeente het doorgaande 
verkeer door de kernen Geldrop en Mierlo wil beperken. Hiervoor zullen de 
hoofdverbindingen in stand worden gehouden en worden verbeterd. Op de 
overige wegen, gelegen in 30 km/uur gebieden, wordt sluipverkeer zoveel 
mogelijk voorkomen. 
 

3.2 Ontbrekende beleidsonderdelen 

Op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, welke in §2.6 is toegelicht, 
ontbreken in het huidige gemeentelijk beleid ten aanzien van Duurzaam Veilig de 
volgende essentiële onderdelen: 
 
1. Concreet doel.  

De gemeente heeft zich echter geconformeerd aan het regionaal verkeers- en 
vervoerplan van het SRE. Daarmee streeft de gemeente dezelfde reductie 
van slachtoffers na als het SRE en het Rijk. 

2. Vastgesteld gemeentebreed GVVP met Duurzaam Veilig als leidraad.  
Weliswaar is in de structuurvisie opgenomen om bij herinrichtingen zoveel 
mogelijk volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig te werk te gaan, 
maar het ontbreekt aan een concreet uitvoeringsprogramma. Daarnaast 
wordt voor de voormalige gemeente Mierlo geregeld een verkeerskundige 
maatregel aan de raad voorgelegd. Er is dus onvoldoende sprake van een 
uitvoeringsgericht beleid.  

3. Essentiële herkenbaarheideisen. 
Vastgesteld beleid om bij nieuwe aanleg of onderhoud van wegen de 
essentiële herkenbaarheidkenmerken (EHK) aan te brengen, ontbreekt. 
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3.3 Duurzaam Veilige maatregelen 

De acties uit het Startprogramma Duurzaam Veilig zijn als volgt uitgevoerd. 
 
A Onderscheid in verkeersaders en verkeersluwe gebieden 

De wegen in de voormalige gemeente Geldrop zijn in 2002 definitief 
gecategoriseerd. Deze categorisering dient als leidraad bij herinrichtingen. In 
1999 is voor Mierlo de wegcategorisering als richtinggevend beleid vastgesteld, 
maar nog niet geheel in de praktijk gebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B Instellen van voorrang op verkeersaders 

Alle kruispunten van verkeersaders zijn voorzien van een voorrangsregeling. Dat 
geldt ook voor kruispunten van verkeersaders met erftoegangswegen, 
uitgezonderd Santheuvel (Oost en West) en Kerkakkers in Mierlo. Hier zijn de 
meeste kruispunten gelijkwaardig. 
 

C Sobere inrichting van 30 en 60 km/uur gebieden 

Alle erftoegangswegen zijn in ieder geval sober ingericht als 30 of 60 km/uur 
zone. Er zijn minimaal zoneborden en gemarkeerde ingangen aanwezig. 
Knelpunten, waar klachten zijn of ongevallen hebben plaatsgevonden,  zijn 
voorzien van snelheidsremmende maatregelen. In Geldrop zijn 30 km/uur zones 
meer dan sober ingericht, uitgezonderd Bosrand, Admiraal Byrdstraat en Pieter 
Nuytstraat    
 
D Uniformering van de voorrang op rotondes 

Op alle rotondes in de gemeente heeft het verkeer op de rotonde voorrang. De 
twee rotondes waarbij fietsverkeer bij de aanleg (1998) geen voorrang hadden, 
zijn inmiddels aangepast. Alle rotondes zijn hiermee eenduidig uitgevoerd. 
 
E Invoering bromfiets op de rijbaan  

Bromfietsers rijden binnen de bebouwde kom en in 60 km/uur gebieden 
consequent op de rijbaan. Vanuit de werkelijke snelheden of de hoeveelheid 
vrachtverkeer is er ook geen aanleiding daar van af te wijken. 
 
F Invoering voorrang fietsers van rechts (binnen 30km/uur gebieden) 

Destijds is gecontroleerd of er locaties waren die aanpassingen behoefden. Waar 
nodig zijn maatregelen genomen, zoals kruispuntplateaus. Later is bij de aanleg 
van 30 km/uur zones voortdurend rekening gehouden met de nieuwe regel.  

Legenda 
 erftoegangsweg 
 gebiedsontsluitingsweg A 
 gebiedsontsluitingsweg B 

Legenda 
 erftoegangsweg 
 gebiedsontsluitingsweg 
  
 

Geldrop 
(2002) 

Mierlo 
(1999) 
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3.4 Educatie  

De gemeente stelt samen met het SRE een budget beschikbaar voor 
mensgerichte maatregelen rondom basisscholen. Van de scholen wordt een 
eigen bijdrage verwacht. De maatregelen worden geïnitieerd door de gemeente, 
VVN en de basisscholen. De maatregelen omhelzen voornamelijk lesmateriaal, 
het praktische verkeersexamen, een dode hoekactie, fietskeuringen, de 
straatspeeldag en het  inrichten van schoolpleinen en -omgevingen. Alle 
basisscholen hebben mede daarom het Brabantse VerkeersveiligheidsLabel 
(BVL), wat een integrale en Duurzaam Veilige aanpak betekent van de 
verkeersveiligheid op en rondom school. Het Strabrechtcollege heeft geen BVL. 
De school is in 2008 verzocht deel te nemen, maar door een vol 
schoolprogramma bleek dit niet mogelijk. De school staat wel open voor 
kortlopende acties, die bij voorkeur gecombineerd worden met geplande acties 
van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Bijvoorbeeld tijdens een 
voorlichtingscampagne over fietsverlichting.  
 
Ook VVN voert jaarlijks enkele acties uit. Deze acties zijn gericht op kinderen of 
ouderen. Voorbeelden zijn de BROEM- en scootmobielcursus. VVN ontvangt 
hiervoor een bijdrage van het SRE (50%) en soms ook een kleine bijdrage van 
de gemeente (Welzijn). 
 
Educatie en voorlichting vindt dus alleen plaats voor kinderen (en hun ouders) 
van 4 tot en met 11 jaar en ouderen. De tussengroep wordt nog niet bereikt. 
Daarmee is er dus geen sprake van Permanente Verkeers Educatie (PVE) waarbij 
voor elke leeftijdsgroep specifieke methoden en technieken worden toegepast. 
 

3.5 Handhaving 

In onze gemeente wordt verkeershandhaving uitgevoerd door het VHT 
(VerkeersHandhavingsTeam) van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost. Zij richt zich 
op het halen van een bepaald aantal bekeuringen per handhavingsthema, met 
het verbeteren van de verkeersveiligheid als algemeen doel. Per thema zijn geen 
vaste locaties of frequenties bepaald. De handhavingslocaties worden deels in 
overleg met de gemeente vastgesteld. 
  
Het VHT voert snelheidscontroles uit op wegen die objectief of subjectief onveilig 
zijn. De belangrijkste wegen waar snelheidscontroles worden uitgevoerd zijn de 
verkeersaders. Onder andere op de Bekelaar, Santheuvel, Wielewaal, 
Bogardeind, Laan der Vier Heemskinderen, Mierloseweg, Nuenenseweg en 
Eindhovenseweg.  
 
Naast snelheid handhaaft de politie ook op alcohol en agressie- en 
ergernisfeiten. Verder wordt regelmatig gecontroleerd bij scholen en op 
schoolroutes en neemt de politie deel aan overleg met scholen in het kader van 
het BVL en regionale verkeerscampagnes op de GRASHelm-thema’s.   
 
De afgelopen 4 jaar was de verdeling van het aantal bekeuring op het gebied 
van verkeer als volgt: 
• 35% snelheid 
• 12% gordel en helm 
• 7% roodlicht negatie 
• 4% alcohol 
• 42% overig, zoals handheld bellen en agressie. 
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3.6 Positie ten opzichte van de doelstelling 

De doelen ten aanzien van de slachtofferreductie zijn opgenomen in het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid. De doelen voor 2020 zijn 53% minder 
verkeersdoden en 
42% minder ziekenhuis gewonden. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo betekent 
dit in 2020 geen verkeersdoden en maximaal 11 ziekenhuisgewonden. De 
onderstaande tabel geeft voor onze gemeente de ontwikkeling weer van het 
aantal verkeersongevallen en –slachtoffers in de periode 2001 tot en met 2010.  
 
tabel 1: verkeersongevallen en -slachtoffers sinds invoering Duurzaam 

Veilig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de interpretatie van deze ongevallengegevens moeten we er rekening mee 
houden dat de kwaliteit van de gegevens de laatste jaren afneemt door: 
 
• Toenemende onderregistratie. 

Hoe minder ernstig het ongeval hoe lager de registratiegraad. Door een 
afnemende politiecapaciteit is dit al enkele jaren waarneembaar. Voor 
dodelijke ongevallen ligt de registratiegraad al jaren rond de 90%, maar voor 
licht gewonden en ongevallen met uitsluitend materiële schade is dit 
percentage 10% tot 20%. De werkelijke verkeersonveiligheid is dus hoger. 
Om de dalende registratiegraad in deze nota op te vangen en betrouwbare 
cijfers te leveren, is het ongevallenverloop in perspectief gezet tot 
vergelijkbare gemeenten en de regio. 

• Registratie van alleen proces-verbaal-ongevallen. 
Sinds 2010 zijn alleen ongevallen geregistreerd waarbij een proces verbaal is 
opgemaakt. De sterke daling in 2010 van het aantal geregistreerde 
ongevallen is daarvan het gevolg. Van ongevallen met slachtoffers wordt 
overigens over het algemeen wel een proces verbaal opgemaakt waardoor 
cijfers goed bruikbaar zijn. 

• Geen gegevens van 2011. 
Niet alleen kwamen deze pas (te) laat in 2012 beschikbaar, ook is de 
registratiegraad tot een zo laag niveau gedaald dat zelfs de gegevens met 
betrekking tot ongevallen met ernstigere slachtoffers onbetrouwbaar is 
geworden. 
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De onderstaande grafieken tonen het aantal verkeersdoden en ziekenhuis 
gewonden. De trend geeft aan wat het verwachte aantal slachtoffers in de 
toekomst is. Kijkend naar  die trend wordt het doel in 2020 voor het aantal 
verkeersdoden net niet, maar wat betreft het aantal ziekenhuis gewonden wel 
gehaald. De grafieken tonen gegevens inclusief de slachtoffers op de rijksweg 
A67. De gemeente is daarvan geen wegbeheerder, maar is wel verantwoordelijk 
voor het behalen van het doel binnen de gemeentegrenzen.  
 
trend verkeersdoden t.o.v. doel 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
trend ziekenhuis gewonden t.o.v. doel 2020 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

rijk 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
gemeente 1 0 1 1 2 2 0 1 0 0

rijk 6 2 4 4 3 0 5 1 4 1
gemeente 17 20 12 23 18 21 17 9 15 10

verkeersdoden

ziekenhuisgewonden

Om een beeld te geven van de impact van de rijksweg binnen de 
gemeentegrenzen, geven we hieronder de verdeling per wegbeheerder weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder is de trend van het aantal ernstige slachtoffers in Geldrop-Mierlo 
uitgezet tegen de trend van het SRE en vergelijkbare gemeenten in de regio. De 
daling in onze gemeente volgt ongeveer de trend van het SRE en Deurne. Het bij 
gelijkblijvend beleid waarschijnlijk niet halen van een deel van de doelstelling 
geldt dus niet alleen voor Geldrop-Mierlo. 
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Grote concentraties van ongevallen met ernstige afloop komen weinig voor. Op 
de onderstaande locaties is sprake van enige concentratie. 
 

locaties Geldrop jaar toedracht

ziekenhuis-

gewonden doden

2007 onbekend 1

2008 voorrang 1

2008 afstand 1

2009 voorrang 1

2007 onbekend 1

2008 onbekend 1

2009 onbekend 1

2007 voorrang 1

2010 voorrang 1

2007 voorrang 1

2007 onbekend 1

2007 voorrang 1

2010 onbekend 1

Kruispunt Laan der vier Heemskinderen-Slachthuisstraat 2008 oversteken 1

2009 afstand 1

2010 voorrang 2

2009 voorrang 1

2010 voorrang 1

Kruispunt Geldropseweg-Prelaat Brantenstraat 2009 voorrang 2

2007 onbekend 1

2010 onbekend 1

2007 voorrang 1

2009 voorrang 1

Kerkakkers

Bekelaar

Santheuvel-West

Locaties Mierlo

Mierloseweg (ged. Meent-Nuenenseweg) 

Mierloseweg (ged.Nuenenseweg-Rederijklaan) 

rotonde centrum

Kruispunt stationsstraat-Nieuwendijk

Kruispunt J. Peijnenburgweg-Sluisstraat

Kruispunt Mierloseweg-Rederijklaan
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3.7 Het resultaat per maatregel: Rotondes 

De onderstaande grafiek toont het verloop van het aantal slachtoffers in de 
afgelopen 10 jaar op of nabij rotondes. Tenzij anders aangegeven wordt met 
slachtoffers altijd ‘gewogen’ slachtoffers bedoeld (verkeersdode * 3, 
ziekenhuisgewonde * 2, overige slachtoffers * 1). Ter vergelijking is ook het 
verloop van het aantal slachtoffers weergegeven op: 
• rotonde Helze-Nieuwendijk 
• niet als rotonde uitgevoerde kruispunten tussen verkeersaders 
• rotondes in Nuenen/Valkenswaard.  
 
Verloop slachtoffers op rotondes en andere kruispunten tussen verkeersaders 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ruim 55% van de slachtoffers zijn fietsers die geen voorrang krijgen. 
• het aantal slachtoffers op rotondes in Geldrop-Mierlo daalt minder sterk dan 

op rotondes in Nuenen, Valkenswaard en Son & Breugel; 
• ongeveer de helft van het aantal slachtoffers op rotondes valt op de rotonde 

Helze-Nieuwendijk; 
• het aantal slachtoffers op anders vormgegeven kruispunten tussen 

verkeersaders daalt sterker dan op rotondes, maar de rotonde Helze-
Nieuwendijk vertekent het algemene beeld van rotondes in Geldrop-Mierlo 
sterk; 

• aanleg van nieuwe rotondes kan geen bijdrage leveren aan het behalen van 
de doelstelling; 

• de aanpak van de bestaande rotonde Helze-Nieuwendijk kan  wel bijdragen 
aan het behalen van de doelstelling.  
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3.8 Het resultaat per maatregel: Bromfiets op de rijbaan 

Op de wegen in onze gemeente waar de maximaal toegestane snelheid 60 
km/uur bedraagt, moeten bromfietsers gebruik maken van de rijbaan. Ook 
wanneer er  fietspaden of –(suggestie)stroken aanwezig zijn. De grafiek geeft 
het verloop van het aantal slachtoffers (per kilometer weg) onder (brom)fietsers 
aan op wegen binnen en buiten de bebouwde kom, die voorzien zijn van een 
fietsvoorziening. Ter vergelijking is weer het verloop in de gemeente 
Valkenswaard en Nuenen weergegeven. 
   
Verloop slachtoffers onder (brom)fietsers op wegen met fietspaden of –(suggestiestroken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• het aantal slachtoffers  op wegen met fietspaden of –(suggestie)stroken daalt 

sterk sinds de invoering van Bromfiets Op de Rijbaan (BOR) en daalt sterker 
dan in Nuenen en Valkenswaard; 

• de daling komt voort uit minder doorgangsongevallen (geen vrije doorgang 
voor tegemoetkomend verkeer) met bromfietsers op het fietspad en minder 
ongevallen tussen bromfietsers en fietsers; 

• uitbreiding van de in het kader van BOR uitgevoerde maatregelen is niet 
mogelijk omdat iedere weg waarop dit van toepassing reeds is aangepast;  

• het aantal slachtoffers is weliswaar sterk gedaald, maar gelet op de relatief 
hoge bijdrage aan het totaal van slachtoffers blijven (Brom)fietsers op wegen 
met fietspaden en –(suggestiestroken) een aandachtspunt. 
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3.9 Het resultaat per maatregel: Voorrang fietsers van rechts 

Voor de invoering van de maatregel Voorrang Fietsers Van Rechts (VFVR) is 
nagegaan of er locaties waren die in dat kader aanpassingen behoefden. 
Knelpunten zijn voorzien van maatregelen, zoals kruispuntplateaus. Bij de 
inrichting van 30 km/uur zones zijn dergelijke locaties verder aangepast. De 
wegen Santheuvel Oost, Santheuvel West en Kerkakkers zijn niet volledig of niet 
juist op de nieuwe verkeersregel aangepast.  
 
Om de maatregelen te beoordelen, geeft de onderstaande grafiek het verloop 
van het aantal slachtoffers op kruispunten in 30 en 60 km/uur zones weer bij 
ongevallen waarbij geen voorrang is verleend aan (brom)fietsers van rechts. 
Voor de vergelijking met de andere gemeenten is rekening gehouden met het 
verschillende aantal kilometer weg dat als 30 en 60 km/uur zone is aangewezen 
(Valkenswaard is nu dus niet meegenomen omdat de weglengte van de 30 en 60 
km/uur zones te sterk verschilt).  
 
verloop slachtoffers bij ongevallen op kruispunten in 30/60 km/uur zones waarbij geen voorrang is 

verleend  
 

 

 

 

 

aan (brom)fietsers van rechts 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het volgende blijkt uit een analyse van de ongevallen en slachtoffers op 
kruispunten in 30 en 60 km/uur wegen: 
 
 
• nog geen 1% van het totale aantal slachtoffers zijn (brom)fietsslachtoffers op 

gelijkwaardige kruispunten; 
• het aantal slachtoffers kent sinds de invoering van VFVR een stijgende trend, 

vergelijkbaar met Nuenen en in mindere mate Son & Breugel; 
• de stijging wordt veroorzaakt door niet ernstige slachtoffers; 
• sinds 2007 ontbreekt het aan ernstige slachtoffers, waardoor maatregelen 

ten behoeve van (brom)fietsers van rechts geen bijdrage meer kunnen 
leveren aan het behalen van de doelstelling; 

• Gezien de stijgende trend is het wel van belang de verkeersveiligheid op deze 
kruispunten te monitoren; 
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3.10 Het resultaat per maatregel: 30 en 60 km/uur zones 

Hieronder is het aantal slachtoffers in respectievelijk 30 en 60 km/uur zones 
weergegeven.  
 
verloop slachtoffers in 30 km/uur gebieden 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verloop slachtoffers in 60 km/uur gebieden 
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Uit een nadere analyse blijkt het volgende: 
• bijna 15% van de slachtoffers valt in 30 en 60 km/uur zones; 
• 85% daarvan valt in 30 km/uur zones, wat logisch is gezien het verschil in 

omvang van de gebieden;  
• het aantal slachtoffers in 30 km/uur zones was in de beginjaren van 

Duurzaam Veilig hoger dan in Nuenen en Son & Breugel, maar door een 
sterke daling is dit nu vergelijkbaar; 

• het aantal slachtoffers in 60 km/uur zones is stabiel laag; 
• omdat er nog maar sporadisch ernstige slachtoffers in 30 of 60 km/uur zones 

vallen, kan een verdere inrichting nauwelijks bijdragen aan de doelstelling. 
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3.11 Het resultaat per maatregel: inrichting verkeersaders 

In de eerste fase van Duurzaam Veilig is weinig aandacht uitgegaan naar de 
inrichting van verkeersaders. Het aanwijzen en inrichten van deze wegen als 
voorrangswegen was de enige maatregel. In de tweede fase zijn nadere 
richtlijnen opgesteld, met een onderverdeling in Essentiele 
HerkenbaarheidsKenmerken en overige richtlijnen.  
 
De onderstaande grafiek toont het aantal slachtoffers op verkeersaders binnen 
de bebouwde kom per kilometer weglengte. Zo zijn de gegevens enigszins 
vergelijkbaar met andere gemeenten. De verkeersintensiteit heeft echter ook 
een grote invloed op de veiligheid. De intensiteiten op de wegen in andere 
gemeenten zijn voor dit onderzoek onbekend en ook voor onze eigen wegen niet 
altijd beschikbaar.  
 
verloop slachtoffers op verkeersaders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• bijna de helft van alle slachtoffers valt op verkeersaders die bij de gemeente 

in beheer zijn;  
• Het aandeel van de A67 in het aantal slachtoffers schommelt sinds 2001 rond 

de 15%, hierop heeft de gemeente geen invloed. 
• het aantal slachtoffers daalde na de start van Duurzaam Veilig sterk en is 

sinds 2005 redelijk stabiel, maar ligt duidelijk hoger dan in Valkenswaard en 
Nuenen;  

• de daling in Geldrop-Mierlo is sterker dan in Valkenswaard en Nuenen; 
• de aanpak van verkeersaders kan fors bijdragen aan het behalen van de 

doelstelling.  
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3.12 Het resultaat per maatregel: voetgangersoversteekplaatsen 

In Geldrop-Mierlo hebben zich in de periode 2001-2010 op de 
voetgangersoversteekplaatsen met zebramarkering geen ongevallen met 
ernstige afloop voorgedaan. Ongevallen met overstekende voetgangers vinden 
dan ook plaats op niet geregelde oversteken, zeer verspreid over de gemeente. 
Toch krijgt de gemeente regelmatig verzoeken van bewoners en scholen om een 
voetgangersoversteekplaats te voorzien van zebramarkering. Zij ervaren 
oversteekplaatsen vaak als onveilig. De oorzaak daarvan ligt vaak in het 
verkeersgedrag. Uit landelijk onderzoek blijkt dan ook dat hoge snelheid en 
gedrag belangrijke factoren zijn bij ongevallen op zulke locaties, naast een 
slechte zichtbaarheid van de oversteekplaatsen. Daarom stelt Duurzaam Veilig 
nadere eisen aan een veilige oversteekplaats. 
 
De kenmerken van zo’n oversteek zijn: 
• Er is sprake van een hoofdroute voor voetgangers, waarbij het belangrijk is 

dat de oversteek regelmatig gebruikt wordt. Zo weet het overige verkeer op 
basis van ervaring dat er regelmatig voetgangers oversteken. 

• Ter plaatse van de oversteek is de snelheid van het verkeer voldoende laag 
om een auto tot stilstand te laten komen wanneer een voetganger 
oversteekt. Daarnaast moet de snelheid dermate laag zijn, dat een mogelijke 
aanrijding tussen een auto en voetganger geen (ernstig) letsel tot gevolg 
heeft. De snelheid van 85% van de automobilisten moet volgens de richtlijn 
daarvoor lager zijn dan 50km/uur, maar bij voorkeur circa 30km/uur. 

• De oversteeklengte is niet te lang. Hoe langer de oversteek, hoe meer tijd er 
nodig is om over te steken. De oversteek kan verdeeld worden in meerdere 
korte oversteken, bijvoorbeeld door het toepassen van een middeneiland. De 
maximaal acceptabele oversteeklengte voor een ongeregelde oversteek 
bedraagt 5.50 meter. 

• Er is goed zicht op wachtende voetgangers / goed zicht van wachtende 
voetgangers op het verkeer. 

 
Er moet aan de bovenstaande voorwaarden  voldaan zijn voordat een keuze 
gemaakt wordt of de oversteek wordt voorzien van een zebramarkering of niet. Het 
heeft altijd eerst de voorkeur om de oversteek op andere wijze veiliger te maken, 
door: 
• waar mogelijk toepassen van snelheidsremmende maatregelen; 
• waar mogelijk verkorten of verdelen van de oversteek, door het toepassen van 

een versmalling of middensteunpunt; 
• verbeteren van het zicht door het verwijderen van obstakels en optimaliseren 

van de openbare verlichting; 
• verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden. 
 
Vervolgens moet er een keuze worden gemaakt voor al dan niet een 
zebramarkering. Dit is afhankelijk van: 
1. Aanwezigheid fietsoversteek. Als de oversteek samengaat met een 

fietsoversteek is de voorrangssituatie op de fietsoversteek bepalend. Zo wordt 
voorkomen dat fietsers en voetgangers een verschillende voorrangspositie 
hebben. Dat leidt tot onduidelijkheid en dus ook onveilige situaties. 
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2. De intensiteit van het autoverkeer. Wanneer de hoeveelheid autoverkeer 
onder de onderstaande drempelwaarde ligt, zijn er voldoende hiaten in de 
verkeersstroom om veilig zonder zebrapad over te steken. Bij intensiteiten 
boven de bovengrens is oversteken nauwelijks mogelijk. Bij intensiteiten boven 
deze grens moet gezocht worden naar mogelijkheden om de intensiteit te 
verlagen (bijvoorbeeld door het verdelen van de oversteek of door 
netwerkmaatregelen). Is dat niet meer mogelijk, dan moet er worden gezocht 
naar een geregelde vorm van oversteek. Bijvoorbeeld met verkeersbrigadiers, 
verkeerslichten of een ongelijkvloerse oversteek. 

 
Meetperiode Drempelwaarde Bovengrens 

(geldt voor een enkele oversteek) 
Weekdag 4.000 motorvoertuigen per etmaal 12.500 motorvoertuigen per etmaal 
Gemiddeld spitsuur 320 motorvoertuigen per uur 1.000 motorvoertuigen per uur 
Drukste kwartier 
(schoolspits) 

80 motorvoertuigen per 15 min. 250 torvoertuigen per 15 min. 

 
Oversteekplaatsen in hoofdroutes, waarbij intensiteiten tussen de 
drempelwaarde en bovengrens liggen, worden bij voorkeur uitgevoerd met een 
zebramarkering. 

 
3. De afstand naar de dichtstbijzijnde oversteek over dezelfde weg. Is de 

afstand naar de dichtstbijzijnde oversteek korter dan 80 meter en deze 
oversteek is een volwaardig alternatief, dan moet overwogen worden welke 
oversteek het veiligst en meest logisch is. 

 
Bij nieuwe aanleg van of onderhoud aan voetgangersoversteekplaatsen moet het 
hiervoor beschreven landelijke beleid als leidraad dienen. Ook verzoeken vanuit 
de samenleving kunnen hierop getoetst worden.  

 

 

3.13 Handhaving 

Per vervoerwijze is in de onderstaande tabel onderzocht welke toedrachten vaak 
geregistreerd zijn (periode 2006-2010). Deze toedrachten zijn 
aanknopingspunten om toekomstige handhaving te verbeteren en zo bij te laten 
dragen aan het behalen van de doelstelling. 

 
vervoerwijze 

Slachtoffers 
(niet 

gewogen) 
% 

beter of 
slechter SRE 

Dominante toedrachten 

personenauto 150 58%  
- geen voorrang verlenen 
- onvoldoende afstand  

bestelauto 24 9%  nvt 
vrachtauto 8 3%  nvt 
motor 2 1%  nvt 

bromfiets 33 13%  

- geen voorrang verlenen 
- fout inhalen 
- rood licht negeren 
- macht over stuur verliezen 

fiets 37 14%  - geen voorrang verlenen 
voetganger 5 2%  nvt 
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Hieruit blijkt dat het merendeel van verkeersslachtoffers bestaat uit inzittenden 
van personenauto’s. Ook fietsers veroorzaken relatief veel slachtoffers, wanneer 
we dit afzetten tegenover het aantal slachtoffers in het gehele SRE gebied. 
 
Handhaving vindt plaats aan de hand van de GRASHelm-actie: Gordel, Roodlicht, 
Alcohol, Snelheid en Helm. Slachtoffers als gevolg van het niet dragen van een 
helm of gordel worden niet als zodanig geregistreerd en zijn dus niet te 
evalueren.  
 
Fietsverlichting maakt geen onderdeel uit van GRASHelm, maar kan wel 
bijdragen aan de verkeersveiligheid. De mate waarin is lastig vast te stellen. De 
registratie vermeldt dit namelijk niet als toedracht. Voor een indicatie is 
onderzocht hoeveel ongevallen met (brom)fietsers tijdens schemer en duisternis 
hebben plaatsgevonden. In de periode 2001-2010 vielen daarbij 73 slachtoffers, 
wat overeenkomt met het SRE-gemiddelde.  Het draagt hiermee ongeveer 11% 
bij aan de verkeersonveiligheid. Maar het is dus allerminst zeker dat verlichting 
de hoofdtoedracht van het ongeval was. 
 
Voor de overige thema´s geldt het volgende: 
 
• Roodlichtnegatie (38 ongevallen in de periode 2001-2010)  

o roodlichtnegatie draagt 5% bij aan de verkeersonveiligheid; 
o het aantal slachtoffers bij verkeersregelinstallaties daalt relatief sterk; 
o verkeerslichteninstallaties met roodlicht camera zijn niet veiliger of 

onveiliger. 
 

• Alcohol en drugs (24 ongevallen in de periode 2001-2010) 
o alcohol draagt 4% bij aan de verkeersonveiligheid; 
o dit komt overeen met het SRE-gemiddelde; 
o er zijn geen slachtoffers geregistreerd waarbij drugs of medicijnen een rol 

speelden, significant minder dan het SRE-gemiddelde. 
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• Snelheid 
Een te hoge snelheid is vaak een oorzaak van ongevallen en ernstig letsel. In 
de ongevallenregistratie is “te hoge snelheid” echter zelden als toedracht van 
een ongeval geregistreerd. Vaak wordt dit geregistreerd als “macht over 
stuur verliezen” of “verkeerde weghelft”. Niemand geeft immers toe dat men 
te hard reed ten tijde van het ongeval. Alleen bij zeer ernstige ongevallen 
onderzoekt men de gereden snelheid. In hoeverre extra controle op snelheid 
kan bijdragen aan het halen van de doelstelling is daarom niet vast te 
stellen.  
 
Om snelheid toch onderdeel te laten uitmaken van deze studie, is gebruik 
gemaakt van data uit gps-routeplanners. Hieronder is aangegeven waar de 
gemiddelde snelheid hoger is dan de maximum snelheid. De kaart is 
gebaseerd op gegevens uit een ruime periode, waardoor effecten van recente 
herinrichtingen niet zichtbaar zijn. De probleemlocaties uit onze eigen 
recente inventarisatie zijn nog niet besproken met de politie. Zij handhaaft al 
wel op onveilige verkeersaders, maar kan onze inventarisatie gebruiken om 
de snelheidshandhaving uit te breiden. 
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3.14 Educatie 

Verkeerseducatie richt zich op leeftijdscategorieën. De onderstaande tabel geeft 
daarom inzicht in de bijdrage aan de verkeersonveiligheid per leeftijdscategorie. 
Omdat de categorieën verschillen in grootte (4-11 jaar kent 8 levensjaren, 
terwijl 25-59 jaar 35 levensjaren omvat), is ook de relatieve bijdrage 
opgenomen. Voor de opvallende leeftijdscategorieën is onderzocht welke 
vervoerwijze en toedracht vaak geregistreerd is. Dat zijn de aandachtspunten bij 
het verbeteren van de educatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de tabel kan het volgende worden geconcludeerd: 
• de leeftijdscategorie 25 tot en met 59 jarigen is de grootste groep 

verkeersdeelnemers en veroorzaakt ook het meeste aantal 
verkeersslachtoffers in de gemeente (ten opzichte van het SRE is het wel een 
relatief veilige groep) 

• maatregelen gericht op deze groep kunnen een grote bijdrage leveren aan de 
doelstelling; 

• de leeftijdscategorie 16-17 jarigen is klein, maar levert een relatief grote 
bijdrage; 

leeftijd slachtoffers 
absolute 
bijdrage 

relatieve 
bijdrage 

beter  
of 

slechter 
SRE 

botspartners en toedrachten 
(>15%) per vervoerwijze 

0 – 3 0 0% 0%  nvt 

4 – 11 5 2% 2%  nvt 
12 – 15 15 6% 15%  nvt 

58% bromfietser 
botspartners: 
- personenauto 
- fietser 
ongevalstoedrachten: 
- geen voorrang verlenen 
- onvoldoende afstand houden 
- fout inhalen 
18% snorfiets 
botspartners: 
- personenauto/bestelauto  
ongevalstoedrachten: 
- geen voorrang verlenen 
- roodlicht negeren 
- slippen 

16 – 17 20 8% 39%  

18% fietser 
botspartners: 
- personenauto 
- snorfiets 
ongevalstoedrachten:  
- geen voorrang verlenen 
- doorgang verlenen 
- fout inhalen 

18 – 24 48 18% 27%  Nvt 
71% personenauto 
botspartners: 
- personenauto 
ongevalstoedrachten: 
- geen voorrang geven 
- onvoldoende afstand houden 25 – 59 124 48% 14%  

12% bestelauto 
botspartners: 
- personenauto 
ongevalstoedrachten: 
- onvoldoende afstand houden 

60+ 34 13% 4%  nvt 
onbekend 14 5% -  nvt 
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• de vaak voorkomende vervoerwijzen bij deze leeftijdscategorie, bromfiets en 
snorfiets, sluiten aan op het algemene beeld van verkeersonveilig gedrag in 
deze groep.  

• aanpak van deze groep levert geen bijdrage meer aan het behalen van de 
doelstelling, omdat de slachtoffers in deze groep niet ernstig zijn; 

• maatregelen van, of gesubsidieerd door de gemeente richten zich op jonge 
kinderen tot 12 jaar en ouderen, leeftijdscategorieën die als verkeersveilig 
naar voren komen, waaruit afgeleid kan worden dat de gemeentelijke aanpak 
hierin succesvol is. 

 
 




