


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel   Op weg naar Nul in Goes 
   Verkeersveiligheidsplan 
 
Opgesteld  Gemeente Goes 
   Afdeling Stadsontwikkeling 
   Cluster Verkeer  
 
 



Inhoudsopgave 

 

 

 

 

Samenvatting         04 

 

01 Inleiding          05 

 

02 Verkeersveiligheid: de stand van zaken     06 

2.1 Nationaal          06 
2.2 Provinciaal          07 
2.3 Gemeente Goes         08 
2.4 Samenvattend         10 
 
03 Doelstelling          11 

3.1 Huidige doelstelling         11 
3.2 Actualiteit          11 
3.3 Realiteit          12 
3.4 Nieuwe doelstelling         12 
 
04 Verkeersveiligheid in cijfers       13 

4.1 Toelichting op de cijfers        13 
4.2 Ongevallen naar wegbeheerder       13 
4.3 Wegbeheerder Goes         14 
4.4 Ongevallen in percentages        16 
4.5 Ongevallen in beeld         19 
4.6 Samenvatting van het ongevallenbeeld      24 
 
05 Verkeersveiligheidsbeleid in Goes      25 

5.1 Inleiding          25 
5.2 Infrastructuur          25 
5.3 Verkeerseducatie         26 
5.4 Samenhang|Volledigheid        29 
5.5 Het resultaat          29 
 
06 Op weg naar nul in Goes        30 

6.1 Behoefte aan nieuw beleid        30 
6.2 Op weg naar nul in Goes        31 
6.3 Concreet          32 
 
07 Uitvoeringsagenda 2010        33 

7.1 Interne afstemming         33 
7.2 Samenwerking politie Goes        33 
7.3 Website verkeersveilig Goes       33 
7.4 Meldpunt Asociaal rijgedrag        34 
7.5 Aanpak Grey Spots         34 
           

     
 

    
       



Op weg naar Nul in Goes|Verkeersveiligheidsplan gemeente Goes 

4 

Samenvatting 

 

 

 

 

In het GVVP Goes hebben we afgesproken dat het aantal verkeersslachtoffers in 2014 ten opzichte van 2002 

moet zijn gehalveerd. Helaas toont de trendlijn van het aantal verkeersslachtoffers over de afgelopen jaren 

geen dalende lijn. Op wegen in beheer bij de gemeente Goes stagneert de dalende trend, op het totaal aan 

wegen in de gemeente Goes (dus inclusief rijks, provinciale en waterschapswegen) is zelfs sprake van een 

stijging. Indien er niets verandert, halen we onze doelstelling niet en wordt deelnemen aan het verkeer in Goes 

onveiliger in plaats van veiliger. Dit is onacceptabel. Om die reden wordt in “Op weg naar Nul in Goes” 

aangegeven hoe we een trendbreuk kunnen forceren. Deze willen we als volgt bereiken. 

 

Een nieuwe doelstelling 

Ieder slachtoffer in het verkeer is er één te veel. Wat dat betreft is het vreemd dat we in 2014 nog 18 

verkeersslachtoffers in Goes accepteren. Althans, dat zegt de huidige GVVP doelstelling. Om duidelijk te maken 

wat het uiteindelijke doel is en om aan te sluiten bij het Zeeuwse Manifest Verkeersveiligheid dat we als Goes 

hebben ondertekend hanteren we in Goes vanaf nu een verkeersveiligheidsambitie en een verkeers-

veiligheidsdoelstelling:  

Ambitie: Streven naar nul vermijdbare ongevallen op wegen in beheer bij de gemeente Goes. 

 

Doelstelling: Als eerste stap op weg naar nul hanteren we voor de periode tot 2015 de volgende doelstellingen: 

� Een afname van 50% van het aantal verkeersslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) op gemeentelijke 

wegen in 2014 (referentie is 2002 met 35 verkeersslachtoffers); 

� Een afname van 50% van het aantal fietsslachtoffers op gemeentelijke wegen in 2014 (referentie is 2001 

met 28 slachtoffers). 

 

Trendbreuk 

De huidige handvatten uit de verkeersveiligheidsaanpak bieden voldoende ruimte om een trendbreuk te 

forceren. Wel moeten deze anders en in meer samenhang worden benaderd. Dit willen we bereiken door: 

� Continuering bestaand beleid en acties: we blijven inzetten op het aanleggen van een Duurzaam Veilige 

infrastructuur. Zo wordt in 2010 € 2,71 miljoen geïnvesteerd in de aanpak van vier onveilige kruispunten. 

� Verbeteren samenhang: om het effect van alle acties op het gebied van verkeersveiligheid te vergroten 

wordt nog meer naar samenwerking gestreefd. Door een regulier overleg inclusief handhavers op te starten 

kan breder op verkeersveiligheid worden ingezet. Niet óf óf, maar én én. 

� Meer inzetten op gedrag van weggebruikers: door goede communicatie mensen bewust maken van het 

belang van verkeersregels: als iedereen zich aan de regels houdt, is de kans op een ongeval minder groot. 

� Verkeersveiligheid promoten: verkeersveiligheid moet tussen de oren zitten. Om weggebruikers meer te 

betrekken wordt in 2010 gestart met een project om asociaal rijgedrag tegen te gaan. Een meldpunt moet 

het mogelijk maken om asociale weggebruikers aan te pakken. Als inwoner kun je met een dergelijk 

initiatief elkaar aanspreken op gedrag, we creëren zo min of meer 36.000 extra handhavers. 

 

Op weg naar Nul 

Met de huidige handvatten kunnen we een daling in het aantal slachtoffers bewerkstelligen. Om daadwerkelijk 

naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers te gaan is een meer ingrijpende aanpak en een forsere investering 

noodzakelijk. Voor de periode na 2014 moeten we ons hier terdege van bewust zijn.  
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01Inleiding 

 

 

 

 

In 2005 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Goes vastgesteld. Het 
plan omvat een actuele visie op het Goese verkeersbeleid voor de periode 2004-2014. 
Om te beoordelen of de uitvoering van de visie succesvol is en de gewenste effecten 
worden bereikt, is een aantal indicatoren benoemd. Verkeersveiligheid, uitgedrukt in 
aantal verkeersslachtoffers, vormt één van deze indicatoren. 
 
Vanuit het verkeers- en vervoersbeleid bezien is het dan ook nodig verkeersveiligheid te 
monitoren (indicator GVVP). Verkeersveiligheid is echter veel meer dan een rapportcijfer. 
Achter de ongevalstatistieken gaan groot menselijk leed en enorme maatschappelijke 
kosten (in 2003: €12,3 miljard) schuil. In de twintigste eeuw heeft het verkeer 
wereldwijd circa 30 miljoen slachtoffers geëist. Alleen al in het jaar 2000 stierven circa 
een half miljoen mensen door verkeersongelukken, waarvan 45.000 binnen de Europese 
Unie.  
 
Door de spreiding van verkeersslachtoffers over het jaar is de impact minder groot dan je 
op basis van het totale aantal slachtoffers zou mogen verwachten. Iedereen herinnert 
zich nog de Bijlmerramp in 1992. Het neerstorten van een El Al Boeing zorgde toen voor 
43 doden. Dat er in datzelfde jaar 1285 doden in het Nederlandse verkeer vielen, zal heel 
wat minder mensen zijn bijgebleven. 
 
In de afgelopen dertig jaar is de verkeersprestatie (aantal afgelegde kilometers) 
verdubbeld, maar o.a. dankzij veiligere auto’s en ingrepen in de infrastructuur is het 
aantal slachtoffers in diezelfde periode gehalveerd. Hieruit kunnen we voorzichtig 
concluderen dat het de goede kant op gaat met verkeersveiligheid. Maar hoe ver zijn we 
al in de goede richting en welke afstand resteert nog tot de finish? 
 
Met dit verkeersveiligheidsplan, Op weg naar Nul in Goes, willen we antwoord geven op 
dergelijke vragen voor de situatie in de gemeente Goes: 
� Hoe verkeersveilig is Goes? 
� Hoe verhoudt zich dit tot de gestelde doelen, en zijn deze doelen wel juist 

geformuleerd? 
� Is de huidige aanpak voldoende of zijn aanpassingen nodig om onze doelen te 

verwezenlijken? 
 
Op weg naar Nul in Goes vormt het handvat om enerzijds de 
(verkeersveiligheids)effecten van het Goese verkeers- en vervoersbeleid te bepalen 
(indicator GVVP). Anderzijds beschrijft het de aanpak om te voldoen aan de GVVP- 
doelstellingen voor 2014 op het gebied van verkeersveiligheid. 
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02Verkeersveiligheid: de stand van zaken 

 
 
2.1 Nationaal 

 
Verkeersveiligheid heeft topprioriteit op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Internationaal staan we aan de top. We zijn in 2005 Zweden en Groot-Brittannië voorbij 
gestreefd in aantallen verkeersdoden per 100.000 inwoners. Na Malta staan we op de 2e 
plaats in de wereld. 
 

 
 
Internationaal aan de top staan betekent nog wel 750 verkeersdoden per jaar ( 2008) en 
16.750 ziekenhuisgewonden (2006). Uitgaande van deze cijfers veroorzaakt het verkeer 
in Nederland gemiddeld 2 dodelijke slachtoffers en 46 ziekenhuisslachtoffers per dag!  
 
De verkeersveiligheidsdoelstelling van het Rijk wordt uitgedrukt in verkeersdoden en 
verkeersgewonden per jaar. In het jaar 2010 mogen er nog maximaal 750 doden en 
17.000 gewonden in het verkeer te betreuren zijn. Voor het jaar 2020 is dit 
respectievelijk 580 en 12.250. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 
wordt gesteld dat met voortzetting van het huidige (generieke) beleid en een gericht 
pakket (specifieke) maatregelen deze doelstelling kan worden gehaald. Er wordt zelfs 
gesteld dat een verdere afname tot de mogelijkheden behoort als de overheid durft in te 
grijpen in de persoonlijke vrijheid van mobiliteit en forser gaat investeren. Vooralsnog 
ziet men geen maatschappelijk draagvlak om dit in de huidige periode te bewerkstelligen. 
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2.2 Provinciaal 

 
Zeeland hanteert voor 2010 de landelijke kwantitatieve doelstelling in verkeersveiligheid: 
tenminste 20% minder ernstige verkeersslachtoffers in 2010 ten opzichte van het 
gemiddelde over de periode 2001-2003. Voor Zeeland komt dit neer op maximaal 312 
ernstige slachtoffers in 2010. Eind 2008 hebben alle Zeeuwse wegbeheerders een 
Manifest Verkeersveiligheid ondertekend. Daarin is bovenop de doelstelling voor 2010 de 
volgende ambitie uitgesproken: ‘Gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat Zeeland en 
de provincie Zeeland dragen naar vermogen bij aan de ambitie om van Zeeland de meest 

verkeersveilige provincie van Nederland te maken. Zij streven er naar dat in 2020 op hun 

wegen geen vermijdbare ongevallen meer plaatsvinden.’  

 

 
 

In bovenstaande grafiek staat het aantal ernstige slachtoffers per jaar weergegeven, 
onderverdeeld in ziekenhuisgewonden en (verkeers)doden. Hieruit kunnen we 
concluderen dat de doelstelling voor 2010 al in 2004 werd behaald. Het verdere verloop 
toont echter aan dat de dalende trend in Zeeland stagneert. De ambitie om in 2020 te 
komen tot nul vermijdbare verkeersongevallen wordt dan ook een zware opgave. 
Momenteel wordt door het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) gewerkt 
aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2010-2020. Hierin wordt de ambitie 
geconcretiseerd en aangegeven op welke wijze deze kan worden bewerkstelligd. 
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2.3 Gemeente Goes 

 
In het GVVP 2005 (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2004-2014) gaan we een 
stap(je) verder dan het Rijk en de provincie Zeeland. De doelstelling ten aanzien van 
verkeersveiligheid luidt: “In 2014 is het aantal doden en ziekenhuisgewonden op de 
gemeentelijke wegen in Goes t.o.v. 2002 met 50% gedaald”. Specifiek voor de fiets 
wordt ook voor het aantal fietsslachtoffers gestreefd naar een afname van 50% in 2014. 
 
Om aan de doelstelling te voldoen moeten we een grotere afname bewerkstelligen dan 
landelijk en provinciaal is vastgelegd. Uit een verdeling van het aantal ernstige 
verkeersslachtoffers naar gemeenten in Zeeland (bron: website ROVZ) zien we hier 
helaas bitter weinig van terug. Door het gemiddelde aantal verkeersdoden en 
ziekenhuisgewonden over de periode 2006/2008 te vergelijken met de periode 
2001/2003 zien we in Goes, overigens als één van de weinige gemeenten, een toename.  
 

 
 
Als we het ongevallenbeeld van de afgelopen jaren, zowel totaal als specifiek voor de 
fietsers, doorvertalen naar 2014 wordt dit beeld bevestigd. Zowel voor wat betreft het 
totale aantal ernstige verkeersslachtoffers als het aantal fietsslachtoffers zien we een 
stijging. Overigens betreft dit de cijfers voor het gehele grondgebied van de gemeente 
Goes, terwijl het GVVP voor wat betreft de algemene verkeersveiligheidsdoelstelling 
wordt beperkt tot alleen gemeentelijke wegen. Voor de fietsdoelstelling is deze beperking 
niet van kracht. 
 
Op pagina 9 staat de stand van zaken ten aanzien van de doelstellingen in grafiek 
weergegeven. 
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2.4 Samenvattend 

 
Op basis van het aantal ernstige verkeersslachtoffers is het slecht gesteld met de 
verkeersveiligheid in Goes. Waar we landelijk trots mogen zijn op de afname van het 
aantal slachtoffers en de goede resultaten van de afgelopen jaren zien we in Goes helaas 
een ander beeld. 
 
Het is hierbij van belang zich te realiseren dat we ons met het trekken van conclusies op 
de schaal van Goes op glad ijs begeven. Door de relatief kleine aantallen hebben extreem 
goede of extreem slechte jaren een grote invloed. De trendlijn van het aantal ernstige 
slachtoffers over de periode 2003 t/m 2007 vertoont bijvoorbeeld nog een dalende lijn. 
Door 2008 aan deze grafiek toe te voegen wordt deze omgezet in een duidelijk stijgende 
lijn. En dit alleen omdat het aantal slachtoffers in 2008 een flinke piek vertoont.  
 
Door gebruik te maken van jaargemiddelden over een langere periode worden de 
effecten van uitzonderlijke jaren beperkt. De vergelijking tussen de gemiddelden over de 
periode 2001/2003 en 2006/2008 in Goes laten echter ook een stijging zien. We kunnen 
dan ook concluderen dat er wat verkeersveiligheid betreft werk aan de winkel is. In onze 
doelstellingen gaan we immers verder dan het Rijk en de provincie Zeeland. Dit willen we 
dan ook terug zien in de resultaten. 
 
We kunnen concluderen dat het, qua Nederlandse “normen”, niet goed gaat met de 
verkeersveiligheid in Goes. Om een goed beeld te krijgen van verkeersveiligheid in Goes 
moeten we dieper op de materie ingaan. Dit doen we allereerst door in te zoomen op de 
doelstellingen. Zijn deze juist geformuleerd? Passen deze (nog) binnen het nieuwe, 
huidige rijks- en provinciale beleid? Vervolgens worden de verkeersveiligheidscijfers in 
Goes tegen het licht gehouden en gaan we na wat er op dit moment allemaal in het 
kader van verkeersveiligheid gebeurt in Goes. Daarnaast bezien we of de huidige aanpak 
op basis van ongevallen juist en volledig is. 
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03Doelstelling 

 
 
3.1 Huidige doelstelling 

 
In het GVVP zijn twee doelstellingen opgenomen met betrekking tot verkeersveiligheid. 
Eén algemene doelstelling en één specifiek voor de fiets: 
� Een afname van 50% van het aantal verkeersslachtoffers op gemeentelijke wegen 

(doden en ziekenhuisgewonden) in 2014 (referentie is 2002 met 35 
verkeersslachtoffers); 

� Een afname van 50% van het aantal fietsslachtoffers in 2014 (referentie is 2002 met 
31 slachtoffers). 

 
Deze doelstelling is scherper dan de landelijke en provinciale doelen. Zowel het Rijk als 
de provincie Zeeland werken naar 2010 toe met als doel een afname van 20%.  
 
In de GVVP-doelstelling voor fietsers is abusievelijk een fout geslopen. Het 
referentieaantal van 31 fietsslachtoffers is afkomstig uit het jaar 2001 (en niet 2002). In 
2002 vielen er 24 fietsslachtoffers te betreuren. Stel dat het aantal fietsslachtoffers van 
2002 als referentie dient, dan betekent dit een nog zwaardere opgave. Gelet op de 
insteek (50%) van Goes ten opzichte van de landelijke en provinciale doelen (20%) en 
het bewaken van een reëel haalbare doelstelling is het wenselijk het referentiegetal te 
handhaven en het referentiejaartal te wijzigen. De nieuwe doelstelling wordt dan: een 
afname van 50% van het aantal fietsslachtoffers in 2014 (referentie is 2001 met 28 
slachtoffers). 
 
Om na te gaan of deze doelstellingen ook de basis moeten vormen voor het 
verkeersveiligheidsplan gaan we een tweetal aspecten na: 
� Actualiteit: sinds de vaststelling van het GVVP zijn er beleidswijzigingen en/of –

aanpassingen doorgevoerd op landelijk en provinciaal niveau. Zijn de doelstellingen 
nog actueel? 

� Realiteit: hoe reëel zijn deze doelstellingen? We hebben de lat in Goes hoger gelegd 
dan het Rijk en de provincie Zeeland, is dit überhaupt haalbaar? 

 

 

3.2 Actualiteit 

 
In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 hanteert het Rijk de -20% 
doelstellingen. Ook de provincie Zeeland heeft deze doelstelling in haar beleidsplannen 
overgenomen. Recentelijk zijn we op Zeeuwse schaal wel iets verder gegaan. Naast de 
concrete -20% doelstellingen hebben alle Zeeuwse wegbeheerders het Zeeuws manifest 
Verkeersveiligheid ondertekend: daarin zijn de volgende ambities vastgelegd. 
 
De besturen van gemeenten, waterschappen provincie en de directie van Rijkswaterstaat 
Zeeland stemmen in met de volgende geformuleerde ambitie en doelstelling: 
� Gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat Zeeland en de provincie Zeeland dragen 

naar vermogen bij aan de ambitie om van Zeeland de meest verkeersveilige provincie 
van Nederland te maken. Zij streven er naar dat in 2020 op hun wegen geen 
vermijdbare ongevallen meer plaatsvinden. 

� In 2010 zijn er tenminste 20% minder ernstige verkeersslachtoffers op Zeeuwse 
wegen dan het gemiddelde over de jaren 2001-2003. 
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De huidige Goese doelstelling past binnen deze ambitie. In 2014 streven we naar 50% 
minder slachtoffers en door het ondertekenen van het manifest hebben we de ambitie 
uitgesproken om in 2020 te streven naar nul vermijdbare ongevallen. We kunnen dan 
ook concluderen dat de doelstelling in principe nog actueel is. 
 
Toch hebben we met het ondertekenen van het manifest een ambitie uitgesproken die we 
nu niet terug zien in onze eigen doelstelling(en). Een afname van 50% van het aantal 
verkeersslachtoffers in 2014 is immers slechts een eerste stap op weg naar nul. Of en zo 
ja wanneer die nul haalbaar is, kan niet op gemeentelijk niveau worden bepaald. 
Hiervoor zijn ingrepen noodzakelijk in infrastructuur en de mobiliteitsvrijheid van 
personen. Op gemeentelijk niveau kunnen we wel ons steentje bijdragen. Om die reden 
is het ook wenselijk deze verkeersveiligheidsambitie op Goese schaal over te nemen.  
 
 
3.3 Realiteit 

 
Bestudering van het totale aantal verkeersslachtoffers in de afgelopen periode toont aan 
dat met de huidige trend de doelstelling niet wordt gehaald. Dit kan er op duiden dat we 
de lat in Goes te hoog leggen. Andersom geredeneerd kan het ook zo zijn dat we nu te 
weinig of verkeerd investeren in verkeersveiligheid om onze doelen te halen.  
 
Als we zien welke infrastructurele projecten worden voorbereid is er zeker vanuit deze 
invalshoek nog winst te behalen. Andere onderwerpen zoals gedragsbeïnvloeding zijn nog 
erg onderbelicht in de Goese verkeersveiligheidsaanpak. We kunnen dan ook stellen dat 
een afname van het aantal verkeersslachtoffers met 50% in 2014 haalbaar is, mits we 
zorgdragen voor de juiste input. Dit betekent wel dat we ook bereid moeten zijn extra te 
investeren in verkeersveiligheid en nieuwe trends en ontwikkelingen te implementeren in 
het Goese beleid.  
 
 
3.4 Nieuwe doelstelling  

 
De huidige doelstelling ten aanzien van verkeersveiligheid blijft gehandhaafd. Wel wordt 
hier conform het Zeeuws Manifest Verkeersveiligheid een ambitie aan toegevoegd: 
 
Ambitie 
Streven naar nul vermijdbare ongevallen op wegen in beheer bij de gemeente Goes. 
 
Doelstelling1 
Als eerste stap op weg naar nul hanteren we voor de periode tot 2015 de volgende 
doelstellingen: 
� Een afname van 50% van het aantal verkeersslachtoffers (doden en 

ziekenhuisgewonden) op gemeentelijke wegen in 2014 (referentie is 2002 met 35 
verkeersslachtoffers); 

� Een afname van 50% van het aantal fietsslachtoffers op gemeentelijke wegen in 
2014 (referentie is 2001 met 28 slachtoffers). 

 

                                                      
1 Vetgedrukt de aanpassingen ten opzichte van de GVVP-doelstelling 
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04Verkeersveiligheid in cijfers 

 
 
4.1 Toelichting op de cijfers 

 
In dit hoofdstuk visualiseren we de stand van zaken met betrekking tot 
verkeersveiligheid in Goes. Dit doen we aan de hand van het ongevallenbeeld over de vijf 
meest recente jaren (periode 2004 t/m 2008). Door de resultaten over meerdere jaren te 
beoordelen ontstaat een betrouwbaarder beeld en wordt de invloed van duidelijke 
afwijkingen beperkt. De ongevalstatistieken zijn afkomstig uit het programma ViaStat-
Online. De input wordt geleverd door geregistreerde ongevallen.  
 
 
4.2 Ongevallen naar wegbeheerder 

 
In figuur 6 staat per wegbeheerder het aantal kilometer weg op het grondgebied van de 
gemeente Goes weergegeven. Daarnaast staat de verdeling naar wegbeheerder 
weergegeven van de ernstige ongevallen. 
 
 

 
 
 
Het percentage ongevallen dat op wegen in beheer bij de gemeente Goes plaatsvindt, 
komt overeen met het aandeel km wegvak. Voor de andere wegbeheerders gaat dit niet 
op. Uiteraard wordt dit mede bepaald door intensiteit, snelheidsregime e.d.. Feit is dat 
we op 48% van de ongevallen als gemeente Goes direct invloed uit kunnen oefenen. 
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4.3 Wegbeheerder Goes 

 
48% van de ongevallen vindt plaats op wegen in beheer bij de gemeente Goes. Op 52% 
van de ongevallen kunnen we geen “directe” invloed uitoefenen. Voor het effect van de 
Goese acties op verkeersveiligheid is het dan ook interessant de cijfers voor de 
ongevallen op het Goese wegennet (wegen daadwerkelijk bij de gemeente Goes in 
beheer) in beeld te brengen. Hieraan is immers ook onze doelstelling gelieerd.  
 

 
 
 
Ook in deze figuur valt geen dalende trend waar te nemen. Wel valt op dat er sprake is 
van een nagenoeg constante lijn, terwijl bij het ongevallenoverzicht op wegen in het 
grondgebied Goes juist sprake is van een sterk stijgende lijn (zie figuur 4 pagina 8). 
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Ook voor de ernstige ongevallen met fietsers is de situatie op alleen wegen in beheer bij 
de gemeente Goes in beeld gebracht. Ook hier zien we een duidelijk afwijkend beeld ten 
opzichte van de situatie op alle wegen in het grondgebied Goes. Mede dankzij een 
positieve piek in 2008 is er sprake van een lichte daling. Op alle wegen in Goes, dus ook 
die buiten de bebouwde kom, zien we over dezelfde periode juist een lichte stijging 
(figuur 5 pagina 8). Het blijft overigens nog wel zo dat het merendeel van de ongevallen 
met fietsers binnen de bebouwde kom plaatsheeft. 
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4.4 Ongevallen in percentages 

 
Wanneer we een nadere analyse uitvoeren naar ongevallen op de Goese wegen, blijkt dat 
54% van de doden en ziekenhuisgewonden valt onder fietsers. De tweede plaats wordt 
ingenomen door de auto met 24%, de derde plaats door de bromfiets met 13%. In de 
onderste regionen zie we de voetganger met 7%, bestelauto en motor met elk 1%. 
 
De top drie van meest voorkomende botspartners zijn: snelverkeer-fiets (43%), 
snelverkeer-bromfiets (20%) en snelverkeer-snelverkeer (17%).  
 
Het niet verlenen van “voorrang/doorgang” vormt de grootste toedracht van de ernstige 
slachtofferongevallen in Goes. Meer dan 53% van de slachtofferongevallen is (mede) 
door deze toedracht ontstaan. De toedracht “afstand bewaren” en “plaats op de weg” 
volgen hierop met respectievelijk 11 en 10%.  
 
De meeste ernstige slachtofferongevallen, zo’n 60%, gebeuren ter hoogte van een 
kruispunt. Op de rechte wegen gebeuren 31% van de ernstige slachtofferongevallen. De 
duurzaam veilige rotonde sluit deze opsomming af met 8% ernstige 
slachtofferongevallen.  
 
In figuur 8 staan de ongevallen naar leeftijdscategorie verdeeld. Dit geeft een enigszins 
vertekend beeld, doordat niet bekend is om hoeveel verkeersdeelnemers per categorie 
het gaat. Om deze verdeling te benaderen kan gebruik worden gemaakt van de 
bevolkingssamenstelling (leeftijd) van een gemeente. Dit is voor de situatie in Goes geen 
goede insteek omdat veel verkeersdeelnemers juist buiten de gemeentegrenzen wonen. 
Goes kent immers een regiofunctie als arbeidscentrum, winkelcentrum en 
onderwijscentrum. 
 
In figuur 9 is een doorvertaling gemaakt. Als factor is hierin het aantal jaren per 
leeftijdscategorie verwerkt. Deze grafiek toont aan dat in de leeftijdscategorie 16 t/m 17 
jaar zes maal zoveel slachtofferongevallen plaatsvinden per leeftijdsjaar dan in de 
leeftijdscategorie 25 t/m 59.  
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In 46% van de ernstige ongevallen is het slachtoffer ook de veroorzaker. Bijbehorende 
verdeling naar verkeerdeelnemer is: fietser 49%, automobilist 30%, bromfietser 20% en 
motorrijder 1%.  
 
In 54% van de ernstige ongevallen waarbij het slachtoffer niet de veroorzaker is zien we 
de volgende verdeling van verkeersdeelnemers: fietser 58%, automobilist 21%, 
voetganger 13% en bromfietser 8%.  
 
Tenslotte, in ruim 95% van de ongevallen waarbij ernstige slachtoffers te betreuren zijn, 
speelt alcohol, drugs- en/of medicijngebruik geen rol en in 98% van de ongevallen onder 
het gemotoriseerde verkeer met ernstige slachtoffers werden beveiligingsmiddelen zoals 
helm en gordel gebruikt.  
 
Concluderend 

Op basis van deze ongevalgegevens kan geconcludeerd worden dat de fietser in bijna de 
helft van alle gevallen met ernstige afloop het ongeval zelf veroorzaakt. In de meeste 
gevallen komt de fietser hierbij in aanraking met snelverkeer door het niet verlenen van 
doorgang of voorrang, dit alles gebeurt logischerwijs het vaakst ter hoogte van een 
kruispunt.  
 
Er zijn tot op heden geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de vervoersprestatie 
naar soort verkeersdeelnemer (in combinatie met leeftijd) in de gemeente Goes. Wel is 
er voor de Goesenaar een modal spit opgemaakt. Hieruit blijkt dat circa 50% kiest voor 
de vervoerwijze fiets voor de relatief korte verplaatsingen. 
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4.5 Ongevallen in beeld 

 
Verkeersonveilige punten worden aangeduid als black spots. Doordat er veel is 
geïnvesteerd in verkeersveiligheid zijn black spots conform de landelijke definitie niet 
meer aanwezig op de Goese wegen. Toch zijn er nog wel locaties waar relatief veel 
ongevallen gebeuren. In onderstaande figuur staan deze locaties voor Goes 
weergegeven, waarbij de grey spots locaties aanduiden met drie of meer ongevallen met 
slachtoffers in de afgelopen vijf jaar. 
 

 
 
Per Grey Spot staat hierna aangegeven welke ongevallen er hebben plaatsgevonden. 
 
1: Polderplein, vijf slachtofferongevallen. 

Rotonde met fietsstroken op de kruising van de Troelstralaan met de Europalaan.  
 
� Vier aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 

voorrang aan fietser; 
� Eén aanrijding fiets - bromfiets. Hoofdtoedracht: bromfietser verleent geen voorrang 

aan fietser.  
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2: Ringbaan-West / Troelstralaan / Westerstraat, zes slachtofferongevallen. 

Kruispunt met een verkeerslichtenregeling.  
 

� Drie aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 
voorrang aan fietser; 

� Eén aanrijding personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: fietser negeert roodlicht; 
� Eén aanrijding personenauto - voetganger. Hoofdtoedracht: automobilist verleent 

geen doorgang aan voetganger; 
� Eén aanrijding personenauto - bestelauto. Hoofdtoedracht: bestuurder bestelauto 

verleent geen voorrang. 
 
3: Scheldestraat / Middelburgsestraat, drie slachtofferongevallen. 

T-aansluiting met op korte afstand van hoofdrijbaan twee parallelstructuren. 
 

� Twee aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: fietser verleent geen 
voorrang aan automobilist; 

� Eén aanrijding personenauto - bromfiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 
voorrang aan bromfietser; 

 
4: Admiraalsplein, acht slachtofferongevallen. 

Rotonde met aanliggend fietspad. 
 

� Vier aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 
voorrang aan fietser; 

� Twee aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 
doorgang aan fietser; 

� Eén aanrijding bus - fiets. Hoofdtoedracht: buschauffeur verleent geen voorrang aan 
fietser; 

� Eén aanrijding personenauto - bestelauto. Hoofdtoedracht: bestuurder bestelauto 
houdt onvoldoende afstand. 

 
5: M.A. de Ruijterlaan / Van Hertumweg / W. Barentszstraat, drie slachtofferongevallen. 
T-aansluiting met vrijliggende fietspaden. 

 
� Eén aanrijding fiets - vast object; 
� Eén aanrijding personenauto - bromfiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 

voorrang aan bromfietser; 
� Eén aanrijding personenauto - tractor. Hoofdtoedracht: bestuurder personenauto 

verleent geen voorrang.  
 
6: Voorstad / Zonnebloemstraat, drie slachtofferongevallen. 

Voorrangskruispunt met Voorstad ingericht als fietsstraat.  
 
� Drie aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 

voorrang aan fietser. 
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7: Patijnweg / Kloetingseweg, vier slachtofferongevallen. 
Kruispunt met fietsstraat, voorzien van een verkeerslichtenregeling.  
 
� Eén aanrijding bestelauto - bromfiets. Hoofdtoedracht: bestuurder bromfiets verleent 

geen voorrang aan automobilist; 
� Eén aanrijding personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: fietser verleent geen voorrang 

aan automobilist; 
� Eén aanrijding personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist rijdt te hard; 
� Eén aanrijding bromfiets - fiets. Hoofdtoedracht: foutief inhalen door bromfietser, 

frontale aanrijding met fietser. 
 
8: Patijnweg / Oranjeweg, drie slachtofferongevallen. 

T-aansluiting voorzien van een verkeerslichtenregeling.  
 
� Eén aanrijding bestelauto - motor. Hoofdtoedracht: bestuurder van motor houdt 

onvoldoende afstand; 
� Eén aanrijding personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: is onduidelijk. Hinderlijk 

rijgedrag van automobilist veroorzaakt de aanrijding; 
� Eén aanrijding personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: fietser negeert roodlicht.  
 
9: Buys-Ballotstraat / Lewestraat / Patijnweg, drie slachtofferongevallen. 

Kruispunt voorzien van een verkeerslichtenregeling.  
 
� Eén aanrijding vrachtwagen - fiets. Hoofdtoedracht: chauffeur verleent geen doorgang 

aan fietser; 
� Eén aanrijding personenauto - personenauto. Hoofdtoedracht: automobilist negeert 

roodlicht; 
� Eén aanrijding personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: fietser steekt fout over. 
 
10: Industriestraat / Van Hertumweg, drie slachtofferongevallen. 

Voorrangskruispunt. 
 
� Eén aanrijding vrachtwagen - fiets. Hoofdtoedracht: chauffeur verleent geen doorgang 

aan fietser; 
� Eén aanrijding bestelauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen voorrang 

aan fietser; 
� Drie aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 

voorrang aan fietser. 
 
11: Fruitlaan / Wilgenstraat, zes slachtofferongevallen.  

T-aansluiting met voetgangersoversteekplaats en fietsoversteek.  
 
� Twee aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: eenmaal verleent 

automobilist geen voorrang aan fietser en omgekeerd; 
� Twee aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: fietser verleent in beide 

gevallen geen voorrang aan automobilist; 
� Eén aanrijding personenauto - voetganger. Hoofdtoedracht: voetganger steekt fout 

over; 
� Eén aanrijding bromfiets - fiets. Hoofdtoedracht: bromfietser houdt onvoldoende 

afstand.  
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12: Populierenstraat / Beukenstraat, drie slachtofferongevallen. 

Voorrangskruispunt waarbij bestuurders op de Beukenstraat voorrang moeten verlenen 
aan het kruisende verkeer.  
 
� Drie aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 

voorrang aan fietser. 
 
13: ‘s-Gravenpolderseweg / Beukenstraat, vier slachtofferongevallen.  

T-aansluiting (voorrang geregeld) met oversteek voor voetgangers en fietsers. 
 
� Drie aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 

voorrang aan fietser; 
� Eén aanrijding peronenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 

doorgang aan fietser. 
 
14: A. Plesmanweg / A. Fokkerstraat, drie slachtofferongevallen.  

T-aansluiting (voorrang geregeld) met oversteek voor fietsers. 
 
� Twee aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 

voorrang aan fietser; 
� Eén aanrijding tractor - fiets. Hoofdtoedracht: chauffeur tractor verleent geen 

voorrang aan fietser. 
 
15: Nansenplein, zes slachtofferongevallen. 

Rotonde op T-aansluiting, vrijliggend fietspad met oversteken in de voorrang. 
 
� Drie aanrijdingen personenauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen 

voorrang aan fietser; 
� Eén aanrijding bestelauto - fiets. Hoofdtoedracht: automobilist verleent geen voorrang 

aan fietser; 
� Eén aanrijding vrachtauto - fiets. Hoofdtoedracht: chauffeur verleent geen voorrang 

aan fietser; 
� Eén aanrijding personenauto - personenauto. Hoofdtoedracht: onvoldoende 

afstandhouden.  
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Goes kent als fietsstad een fijnmazig netwerk van fietsroutes. Om het hoge aandeel 
fietsers in de modal split (51% en daarmee het hoogste percentage in Nederland) te 
behouden is het van belang dat ook de veiligheid van deze fietsers optimaal is. Naast de 
grey spot-methode is het interessant na te gaan of de ongevallen al dan niet 
plaatsvinden op de fietsroutes. Dit staat weergegeven in figuur 11. 
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4.6 Samenvatting van het ongevallenbeeld 

 
Een extra impuls is nodig om aan de verkeersveiligheidsdoelstellingen in het GVVP te 
voldoen. Aan realisering van het droomscenario, nul verkeersslachtoffers, kan op basis 
van de huidige tussenstand al helemaal niet worden gedacht. Tijd dus voor actie! 
Alvorens aan te geven hoe we deze actie vormgeven nog even een tussenstand van het 
ongevallenbeeld: wat is er nu zo (verkeers)gevaarlijk in Goes? 
 
1. Wegbeheerder: zo’n 50% van de ongevallen met ernstige slachtoffers valt 

daadwerkelijk op wegen die in beheer van de gemeente Goes zijn en waar we als 
gemeente dus direct invloed op kunnen uitoefenen; 

2. (Brom)fietsen: het merendeel van de ernstige slachtoffers valt waar te nemen in 
de categorieën fietsers (55%), automobilisten (22%) en bromfietsers (13%). 
Ongeveer 2/3 van het totale aantal ernstige slachtoffers is dus fietser of 
bromfietser.  

3. Toedracht: naast het verlenen van voorrang zijn afstand bewaren en plaats op de 
weg/bocht de belangrijkste oorzaken van ongevallen; 

4. Voorrang krijgen/nemen: op kruispunten zonder VRI geldt dat ca. 75% van de 
slachtoffers het gevolg is van een ongeval waarbij een afslaande automobilist 
geen voorrang verleende aan een fietser of bromfietser; 

5. VRI: het grey spot-overzicht omvat relatief veel VRI-kruispunten, waarbij ca. 33% 
van het totale aantal kop-staartbotsingen betreft; 

6. Rotondes: drie grey spots zijn rotondes, met dominant aanwezige fietsslachtoffers 
door afslaand autoverkeer. 

7. Het ongevallenbeeld toont aan dat het aantal (ernstige) slachtoffers onder fietsers 
en bromfietsers verantwoordelijk is voor het niet afnemen van het totaal aantal 
slachtoffers. 
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05Verkeersveiligheidsbeleid in Goes 

 
 
5.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk laten we zien wat er op het gebied van verkeersveiligheid zo al in Goes 
gebeurt. Ondanks de misschien wat teleurstellende tussenstand kunnen we niet stellen 
dat de gemeente Goes weinig aandacht heeft voor verkeersveiligheid. Een overzicht van 
alle projecten en activiteiten in Goes gericht op verkeersveiligheid. 
 
 
5.2 Infrastructuur 

 

Wegencategorisering 

De wegen in de gemeente Goes zijn verdeeld in gebiedsontsluitingswegen en 
erftoegangswegen conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Op dit moment zijn 
er nog wel enkele grijze wegen (wegen met een “onduidelijke” verhouding qua functie en 
inrichting) in de kern Goes. 
 
Bromfiets op de rijbaan 

Met de invoering van bromfiets op de rijbaan is de kans op ongevallen (met slachtoffers) 
voor bromfietsers afgenomen. Vooral op kruispunten, waar bromfietsers nu tussen het 
autoverkeer rijden, is de kans op aanrijdingen (in dit geval met een afslaand voertuig) 
sterk afgenomen. Deze maatregel is binnen de bebouwde kom in de gemeente Goes in 
nagenoeg de gehele gemeente ingevoerd. 
 
Rotondes 

De gemeente Goes voert het beleid om op kruispunten van hoofdwegen inrichting met 
rotonde te prevaleren boven een verkeersregelinstallatie. Een rotonde is, zeker buiten de 
spitsperiode, een verkeersveiligere oplossing. 
 
30 km zones (verkeer van rechts heeft voorrang) 

Goes heeft als één van de eerste gemeenten de invoering van dertig-kilometerzones 
omarmd. De aanwijzing van grote aaneengesloten gebieden inclusief de invoering van de 
maatregel verkeer “van rechts heeft voorrang” draagt bij aan een herkenbare 
infrastructuur. 
 
Snelheidsremmende maatregelen 

Voornamelijk binnen de 30 km-zones zijn diverse snelheidsremmende maatregelen 
aangebracht zoals versmallingen, drempels en punaises. Deze maatregelen hebben hun 
effect bewezen maar het lijkt er op dat qua draagvlak het verder (op grote schaal) 
toepassen van snelheidsremmers niet aan de orde is. 
 
Infraplan Goes 

Aan de hand van het Infraplan Goes zijn diverse verkeersonveilige locaties in Goes 
aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
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5.3 Verkeerseducatie 

 

Verkeer raakt ook jou, veilig naar school in Goes 

De film ‘Veilig naar school in Goes’ is speciaal voor de gemeente Goes gemaakt. De film 
is bestemd voor groep 8 van de basisschool en/of de brugklas van het voortgezet 
onderwijs. De film gaat over het rijgedrag en brengt de knelpunten op de eigen school-
thuis-route in beeld. De knelpunten zijn met medewerking van Goese scholieren gefilmd, 
waarbij de filmmakers stilstaan bij fout en goed verkeersgedrag. De film spreekt aan 
omdat het om herkenbare situaties gaat. De film is op videoband, voorzien van een 
docentenhandleiding, aangeboden aan alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs in 2001. In 2007 is de film op DVD beschikbaar gekomen en in deze vorm 
opnieuw aangeboden aan alle basisscholen. 
 
De nieuwe school-thuis-route 

Na de zomervakantie moeten de kinderen uit de dorpskernen naar het voortgezet 
onderwijs in Goes. Dat is dan voor de meesten de eerste keer dat ze zelfstandig met de 
fiets naar Goes gaan en te maken krijgen met drukke verkeerssituaties. Aan het begin 
van elk schooljaar vertaalt zich dat in een behoorlijk aantal ongelukken. Daarom oefenen 
de leerlingen hun toekomstige school-thuis-route en leggen vervolgens het praktisch 
verkeersexamen af. 
 
Het praktisch verkeersexamen   

Op verzoek van het basisonderwijs organiseert de gemeente sinds een vijftal jaar het 
praktisch verkeersexamen. Het verkeersexamen is bedoeld om een indruk te krijgen van 
het gedrag en de vaardigheden van kinderen in dagelijkse situaties, zoals op 
spoorwegovergangen, drukke kruispunten, fietsoversteekplaatsen en rotondes. Het 
praktisch examen is een logisch vervolg op het schriftelijk gedeelte. Naast het leren van 
de verkeersregels is het van belang dat kinderen inzicht krijgen in verkeerssituaties en 
leren hoe zij op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen. 
 
Goes-fiets-Veilig 

De gemeente heeft een fietsvaardigheidsparcours samengesteld voor de basisschool. Met 
‘Goes - fiets - Veilig’  wil de gemeente Goes de fietsvaardigheid bij de jeugd van 10, 11 
en 12 jaar effectief verbeteren. Het lespakket bestaat uit verschillende praktische 
oefeningen. Het parcours kan eenvoudig worden opgebouwd op het schoolplein. Bijna 
alle Goese basisscholen maken gebruik van het oefenmateriaal. Inmiddels maakt Goes-
fiets-Veilig vast deel uit van het praktisch verkeersexamen.  
 
Verkeerseducatie voortgezet onderwijs (VeVO) 

Op verzoek van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland sloot de gemeente in 
1998 een samenwerkingsconvenant af met zeven scholen. Het convenant richt zich op 
verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs met het doel dat verkeerseducatie 
structureel een plaats krijgt binnen de school. Jaarlijks dienen de scholen een ‘Werkplan 
verkeerseducatie’ in met daarin een overzicht van de activiteiten. Op verzoek van de 
gemeente Goes participeren tevens de gemeenten Kapelle, Reimerswaal, Borsele en 
Noord-Beveland omdat veel leerlingen uit deze gemeente in Goes naar school gaan. Het 
convenant is een aantal maal verlengd omdat de aanpak succesvol bleek. 
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De scholen zijn weer begonnen 

Jaarlijks haakt de gemeente Goes in op de  campagne  van 3VO ‘De scholen  zijn weer 
begonnen’. Veel te veel kinderen raken betrokken bij een verkeersongeval, met name in 
de eerste maanden na de zomervakantie. Het is belangrijk dat volwassenen er rekening 
mee houden dat schoolgaande kinderen zich weer in het verkeer begeven en accepteren 
dat die zich soms onvoorspelbaar gedragen. De gemeente voorziet de basisschool van 
campagnematerialen, zoals een handboek met tips en ideeën om acties rond de school 
en schoolroutes te organiseren. Langs de openbare weg worden affiches en spandoeken 
aangebracht.  
 
Zeeuws Verkeers Veiligheids Label 

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) introduceerde enige jaren 
geleden het 'Zeeuws Verkeers Veiligheids Label' (ZVVL). Dit label is een soort keurmerk 
voor basisscholen die zich op een verantwoorde manier bezighouden met permanente 
verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. De veiligheid van kinderen in het 
verkeer verdient alle aandacht. Met name gaat het erom leerlingen door 
verkeerseducatie bewust te maken van de gevaren en hen vaardigheden te leren, 
waardoor zij goed omgaan met de risico's’ in het verkeer. Het label sluit prima aan op de 
activiteiten die de gemeente en de scholen reeds uitvoeren. Het ROVZ heeft met alle 
basisscholen  een intakegesprek gevoerd. De eerste indruk is dat de Goese scholen op de 
goede weg zijn. Een aantal Goese scholen heeft inmiddels het ZVL behaald.  
 
Verkeersveiligheidsdag 

Op 11 oktober 2006 organiseerde het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland een 
verkeersveiligheidsdag voor de basisscholen en voortgezet onderwijsscholen en 
wegbeheerders. Hiervoor was veel belangstelling. Ook de gemeente was 
vertegenwoordigd. 
 
Brief aan basisscholen 

Eind augustus 2006 zijn alle Goese basisscholen benaderd over verkeerseducatie. De 
scholen werd om actieve inbreng gevraagd. Dit heeft weinig resultaat opgeleverd. We 
beraden ons op een volgende stap.  
 
Verlichtings-Doe-koffers  

Deze werpen licht op zichtbaarheid. Sinds begin 2007 beschikt de gemeente over 4 Doe-
koffers voor de hoogste groepen van het basisonderwijs. In de Doe-koffers kunnen de 
kinderen zien welke soorten verlichtings- en reflectiemateriaal er zijn en hoe ze werken. 
Bij de koffers hoort een uitgebreide lesbrief. Ook wordt een kort filmpje uit Het Klokhuis 
over dit onderwerp meegeleverd. De Doe-koffers worden kosteloos uitgeleend.  
 
Leskist oversteken voor groep 1 en 2 

Voor de jongste groepen heeft de gemeente sinds kort een leskist met volop ideeën voor 
oversteeklessen en –spelletjes.  
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Verkeers(examen)krant 2007-2008 

In september 2007 werd een verkeers(examen)krant gemaakt voor de docenten van de 
groepen7/8 van de basisscholen met informatie over verbetering van de voorbereiding op 
het praktisch verkeersexamen, nieuw lesmateriaal voor verkeerslessen en praktische 
tips. Ook worden de scholen opgeroepen om door middel van een antwoordstrook 
wensen, voorstellen en verbeterpunten op het gebied van verkeerseducatie aan te 
dragen. 
 
Verkeersveiligheidscampagnes 

De gemeente sluit zich als wegbeheerder regelmatig aan bij 
verkeersveiligheidscampagnes van ROVZ/VVN. Het kan gaan om de hierboven genoemde 
actie “De scholen zijn weer begonnen” en bijvoorbeeld om posteracties ter voorkoming 
van alcoholgebruik in het verkeer.  
 
Tijd voor Gezonde Actie 

In 2007 werd ook deelgenomen aan het programma “Tijd voor Gezonde Actie”. Tijd voor 
Gezonde Actie is een samenwerking tussen het ROVZ en het Zeeuws Coördinatiepunt 
Fiets van de provincie Zeeland. Binnen dit programma werd meegedaan aan de projecten 
“Wij gaan weer naar school” en de Fietsverlichtingscampagne, waarbij door de inzet van 
zogenaamde Overval Teams de aandacht van met name automobilisten werd gevestigd 
op het school-fietsverkeer en van de scholieren op het belang van een deugdelijke 
fietsverlichting. 
 

Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio 

SMWO werkt met subsidie van de gemeenten. De afdeling welzijn van SMWO heeft als 
werkgebied de gemeente Goes en zorgt onder meer voor het opzetten van cursussen 
voor ouderen. Voorbeelden hiervan zijn: 
� Opfriscursus rijvaardigheid 55-plus, waarin aandacht wordt besteed aan de theorie 

van verkeersregels en aan praktische rijvaardigheid; 
� Scootmobielactiviteiten, met als doel gebruikers van een scootmobiel of elektrische 

rolstoel die huiverig zijn om aan het verkeer deel te nemen, veilig en met meer 
vertrouwen op weg te helpen; 

� Halt-u-valt, valpreventieadviezen voor zowel binnenshuis als buiten. 
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5.4 Samenhang|Volledigheid 

 
De hiervoor genoemde projecten worden vanuit de gemeente geïnitieerd. Er zijn echter 
nog veel meer activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid. Denk aan 
snelheidscontroles en alcoholcontroles die de politie uitvoert. Ook de provincie Zeeland, 
waterschap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat voeren campagne en treffen 
maatregelen op het grondgebied van de gemeente Goes. Het projectenoverzicht is dan 
ook niet volledig. 
 
Qua samenhang valt nog wel een en ander te verbeteren. De losse elementen van het 
verkeersveiligheidsbeleid zijn vele malen effectiever als ze met elkaar in verbinding 
worden gebracht. Enkele voorbeelden:  
� het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen in combinatie met 

snelheidscontrole door de politie; 
� na snelheidscontrole terugkoppelen hoeveel mensen de snelheidslimiet overtreden en 

communiceren waarom deze snelheid moet worden gehandhaafd (denk aan 
remafstanden, schoolomgeving, e.d.). 

   
 
5.5 Het resultaat 

 
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al aangehaald, kennen we momenteel een 
teleurstellend beeld ten aanzien van verkeersveiligheid. Dit kunnen we natuurlijk negatief 
interpreteren en concluderen dat de hiervoor genoemde projecten geen tot weinig effect 
hebben. We beschikken echter niet over een referentiekader: het ongevallenbeeld als al 
deze projecten niet zouden zijn uitgevoerd. 
 
Kijken we naar de aard van de projecten dan kan het niet anders dan dat deze, ieder op 
eigen wijze en eigen schaalniveau, bijdragen aan een verbetering van de 
verkeersveiligheid. De infrastructurele projecten zijn er op gericht gevaarlijke 
verkeerssituaties veiliger te maken. Naast deze verkeersomgeving is ook het gedrag van 
de deelnemers van belang. Juist met de verschillende educatieprojecten wordt hier op 
ingespeeld. 
 
We kunnen dan ook stellen dat de projecten die nu worden uitgevoerd op de een of 
andere manier moeten worden gecontinueerd. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur 
blijft het immers van belang een zo verkeersveilig mogelijke omgeving te creëren. Ook 
het “opvoeden” van verkeersdeelnemers (gedragsbeïnvloeding, handhaving) is een 
continu proces. Het ongevallenbeeld toont echter aan dat er meer of andere input nodig 
is om de doelstellingen te behalen en de verkeersveiligheid verder te verbeteren. 
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06Op weg naar nul in Goes 

 
 
6.1 Behoefte aan nieuw beleid? 

 
Hoofdstuk 5 geeft een goed beeld van wat er op het gebied van verkeersveiligheid in 
Goes gebeurt. Behoorlijk veel, maar gelet op het huidige aantal verkeersslachtoffers 
kennelijk onvoldoende. Is er behoefte aan een beleidswijziging? 
 
Op zich biedt de huidige aanpak nog aanknopingspunten (zie o.a. grey spots). We 
kunnen voortborduren op het duurzaam veilig inrichten van de infrastructuur. 
Handhavingsacties en verkeersveiligheidscampagnes blijven ook in de komende jaren 
van belang. De afgelopen periode heeft echter aangetoond dat het oplossend vermogen 
van deze aanpak begint op te drogen. We moeten steeds meer investeren terwijl het 
effect verkleint. Een voorbeeld ter verduidelijking. 
 
Enkele jaren geleden was een voorrangskruispunt een echte black spot. Aanleg van een 
rotonde (duurzaam veilig) zorgde voor een duidelijke afname van het aantal ongevallen 
(direct resultaat). Nu gebeuren er nog drie slachtofferongevallen in een periode van vijf 
jaar. De oplossingsrichtingen zijn beperkt, de kruising is immers al duurzaam veilig 
ingericht. De input wordt dan ook lastig (en is vaak duur) terwijl het resultaat beperkt is 
(het aantal ongevallen is relatief gezien al laag). 
 
Daarnaast speelt het probleem van spreiding. Waar we in het verleden nog relatief veel 
ongevalconcentraties kenden, kon met herinrichting van deze concentraties een flinke 
verbetering worden bereikt. Nu zien we juist een spreiding over het gehele wegennet. Dit 
vergt een nadere analyse van het verkeersveiligheidsaspect om effectieve maatregelen te 
treffen. Wat is de oorzaak van de ongevallen? Wanneer gebeuren deze? Wie is er bij 
betrokken? Etcetera. 
 
Op basis van de resultaten over de afgelopen vijf jaar kunnen we gevoeglijk aannemen 
dat we de doelstellingen niet gaan halen als we onze aanpak niet wijzigen. Aan de 
ambitie van nul vermijdbare verkeersslachtoffers moeten we dan al helemaal niet 
denken. Toch biedt het huidige beleid nog aanknopingspunten om de komende jaren een 
trendbreuk te forceren en alsnog aan onze doelstellingen te voldoen. Hiervoor is een 
extra investering noodzakelijk en moeten we ons richten op: 
� Het verbeteren van de samenhang/samenspel in het verkeersveiligheidsbeleid; 
� Het gedrag van weggebruikers; 
� Verkeersveiligheid promoten. 
 
In de volgende paragraaf staat weergegeven wat dit concreet betekent. 
 
Met een optimalisatieslag zit er dus nog enige rek in de huidige aanpak. Willen we echt 
een stap maken in het verkeersveiligheidsbeleid, dan moeten we ingrijpendere 
maatregelen nemen. De technologie is al beschikbaar om auto’s niet harder te laten 
rijden dan de toegestane snelheid (bijvoorbeeld ISA). Met een alcoholslot kunnen we 
voorkomen dat een bestuurder beschonken aan het verkeer deelneemt. Dergelijke 
maatregelen grijpen in op de mobiliteitsvrijheid van personen. In het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (landelijk beleid) wordt al aangetoond dat de samenleving nog niet 
klaar is voor deze stap. Kennelijk is de noodzaak nog niet doorgedrongen en ervaren we 
het huidige aantal verkeersslachtoffers in Nederland niet als een dermate groot probleem 
dat we bereid zijn onze vrijheid van mobiliteit in te perken. 
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6.2 Op weg naar Nul in Goes 

 
Het “nieuwe” verkeersveiligheidsbeleid van Goes borduurt in eerste instantie voort op de 
huidige projecten. We gaan verder met het duurzaam veilig inrichten van de 
infrastructuur en met handhaving en campagnes proberen we het gedrag van 
weggebruikers positief te veranderen. Om een trendbreuk in het aantal slachtoffers te 
forceren gaan we daarnaast: 
� de samenhang/samenspel in het verkeersveiligheidsbeleid verbeteren; 
� meer inzetten op het gedrag van weggebruikers; 
� Verkeersveiligheid promoten. 
 
Continuering bestaand beleid en acties 

We blijven inzetten op het aanleggen van een Duurzaam Veilige infrastructuur, zowel bij 
realisatie van nieuwe situaties als reconstructies. Ook de gedragsbeïnvloedende projecten 
worden gecontinueerd. 
 
Verbeteren samenhang 

We doen veel aan de verbetering van verkeersveiligheid en dat blijven we doen. Door 
nog meer afstemming tussen de diverse projecten na te streven kunnen we het effect 
van onze maatregelen verder vergroten. Om dit te bewerkstelligen worden de volgende 
overlegstructuren uitgewerkt:  
� Invoeren van een structureel verkeersveiligheidsoverleg. Hieraan nemen de afdelingen 

deel die momenteel met verkeersveiligheid bezig zijn (in ieder geval Samenleving, 
Stadsontwikkeling). In dit overleg wordt o.a. een uitvoeringsagenda opgesteld van de 
diverse projecten; 

� Combinatie met handhaving. Overleg met handhavers (politie) loopt veelal via het 
ROVZ op provinciale schaal. De praktijk toont aan dat van een directere link met 
bijvoorbeeld de politie in Goes meer effect valt te verwachten. Afstemming met de 
acties van de politie is dan ook wenselijk, bij voorkeur als aanvulling op het structureel 
verkeersveiligheidsoverleg. 

 
Door voorgaande relatief eenvoudige maatregelen in te zetten ontstaat een eenduidig 
Goes’ verkeersveiligheidsbeleid. De kans dat op deze manier projecten elkaar optimaal 
gaan versterken wordt vergroot. 
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Meer inzetten op het gedrag van weggebruikers 

De basis voor verkeersveiligheidsbeleid vormt het aantal slachtoffers. Doordat het aantal 
slachtofferongevallen relatief beperkt is, is een dergelijke basis niet evident. Een extreem 
goede of extreem lage score (jaargegevens) kan zorgen voor een sterke afwijking. 
Daarnaast is er geen sprake meer van echte ongevalconcentraties. Maatregelen op 
kruispunt- of wegvakniveau vormen vaak niet meer de oplossing. Gedrag van 
verkeersdeelnemers kan een aanvullende graadmeter worden voor verkeersveiligheid. 
Waar gedragen weggebruikers zich voorbeeldig (veilig?), waar voelen weggebruikers zich 
onveilig? De komende jaren moeten we benutten om te bezien op welke wijze gedrag als 
indicator kan worden gebruikt.  
 
Naast het gedrag/gevoel als indicator is gedrag van verkeersdeelnemers ook een element 
waarmee de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Als weggebruikers zich aan de 
regels houden is de kans op ongevallen immers nihil. Door de verdere afname en 
spreiding van de ongevallen is het sturen op gedrag dan ook een insteek waar nog veel 
resultaat mee valt te behalen.  
 
Verkeersveiligheid promoten 

Volgend op de gedragsbeïnvloeding, verkeersveiligheid moet tussen de oren zitten. Het 
moet een automatisme worden om je aan de regels te houden in plaats van deze te 
overtreden. Het moet leuk worden om je verkeersveilig te gedragen. Dit vergt een goede 
communicatie naar en betrokkenheid van inwoners en weggebruikers. Momenteel bestaat 
er een negatief beeld van verkeersveiligheid. De wegbeheerder bedenkt onzinnige 
maatregelen waar je als weggebruiker alleen hinder van ondervindt. De handhavers 
treden nooit op tegen situaties die er echt toe doen: waar is de politie als je ze nodig 
hebt……. 
 
Een goed voorbeeld van verkeersveiligheid promoten is het meldpunt asociaal rijgedrag. 
Via een website en telefoon kunnen inwoners en weggebruikers melding maken van 
agressief rijgedrag. Op basis van deze melding kan de politie de betreffende 
weggebruiker er op aanspreken en indien nodig overgaan tot actie (boete). De inwoners 
en weggebruikers van Goes weten dat hun klacht serieus wordt genomen en de politie 
heeft er 36.000 handhavers bij! 
 
 
6.3 Concreet 

Het nieuwe Goese verkeersveiligheidsbeleid bestaat uit op elkaar afgestemde projecten. 
Deze worden duidelijk gecommuniceerd met inwoners en weggebruikers, die ook echt bij 
de projecten worden betrokken. Verkeersveiligheid moet met andere woorden prioriteit 
en de aandacht krijgen die het verdient. In de uitvoeringsparagraaf staat een overzicht 
weergegeven van de acties/maatregelen die in 2010 worden genomen om dit nieuwe 
beleid kracht bij te zetten. Dit vormt gelijktijdig de basis voor het Goese 
verkeersveiligheidsbeleid in de jaren daarna. Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een 
voortgangsnotitie aangeboden. Hierin staat in ieder geval opgenomen een terugkoppeling 
op de activiteiten uit het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de acties van het 
komende jaar. 
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07Uitvoeringsagenda 2010 

 
 
7.1 Interne afstemming 

 
In overleg tussen de verschillende partijen die zich bezighouden met verkeersveiligheid 
worden de verkeersveiligheidsprojecten en acties op elkaar afgestemd.  
 
Primaat: Afdeling Stadsontwikkeling 
Wie:  Afdeling Stadsontwikkeling, afdeling Samenleving, afdeling Vergunning en 

Handhaving. 
Kosten: Geen, valt binnen reguliere uren. 
 
 
7.2 Samenwerking politie Goes   

 
Aansluitend op de interne afstemming is ook afstemming met de handhavers (politie) 
van belang. Gesprekken met de politie in Goes hebben aangetoond dat ook van die zijde 
de bereidheid aanwezig is tot meer samenwerking. De politie in Goes heeft aangegeven 
graag actief deel te nemen aan een project als asociaal rijgedrag. Daarnaast wil men ook 
meer snelheidscontroles binnen de bebouwde kom houden. Denk hierbij aan: de 
gemeente plaatst twee weken een snelheidsdisplay, gedurende een aantal uur tijdens 
deze periode wordt dit versterkt met een daadwerkelijke snelheidscontrole. Om dit te 
kunnen doen, moet de politie in Goes wel kunnen beschikken over een lasergun. Het zou 
de samenwerking ten goede komen indien wij als gemeente de aanschaf voor onze 
rekening nemen in ruil voor een minimale jaarlijkse inzet. 
 
Primaat: Afdeling Stadsontwikkeling 
Wie:  Afdeling Stadsontwikkeling. Afdeling Vergunning en Handhaving, Politie. 
Kosten:  € 3.000,- (aanschaf lasergun) 
  
 
7.3 Website verkeersveilig Goes 

 
Om verkeersveiligheid te promoten wordt voorgesteld een website te maken (of een 
pagina op www.goes.nl). De website geeft uitleg over en een overzicht van alle acties die 
worden genomen in het kader van verkeersveiligheid. De kracht van de website vormt de 
interactiviteit. Als in een straat het mobiele snelheidsdisplay is geplaatst, moet men hier 
kunnen lezen hoeveel snelheidsovertreders er waren en indien van toepassing welke 
acties worden ondernomen. De website zorgt dus voor een betere communicatie omtrent 
verkeersveiligheid. De kosten kunnen worden beperkt of tot nul gereduceerd door 
gebruik te maken van sponsors. Adviesbureaus of wegenbouwers die in op opdracht van 
de gemeente Goes een project in het kader van verkeersveiligheid uitvoeren, wordt om 
sponsoring gevraagd. 
 
Primaat: Afdeling Stadsontwikkeling 
Wie:  Afdeling Stadsontwikkeling, afdeling Communicatie 
Kosten: Vooralsnog € 2.000,- & werkzaamheden binnen reguliere uren 
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7.4 Meldpunt Asociaal rijgedrag 

 
Op de onder 7.3 genoemde website kan via een invulformulier melding worden gemaakt 
van asociaal rijgedrag. Ook een telefonische melding moet tot de mogelijkheden 
behoren. Op basis van de melding wordt indien mogelijk door de politie actie 
ondernomen. Dit wordt vervolgens ook weer op de website teruggekoppeld. Hierdoor 
kunnen anderen zien dat het melden wel degelijk effect heeft en worden weggebruikers 
gestimuleerd zich altijd veilig te gedragen (en niet alleen als er politie in de buurt is). 
Feitelijk hebben we met een dergelijk project 36.000 handhavers extra! Een goed lopend 
project kan voor veel draagvlak zorgen en meer begrip voor handhavende acties. 
 
Primaat: Afdeling Stadsontwikkeling 
Wie:  Afdeling Stadsontwikkeling, afdeling Communicatie, afdeling Vergunning en 

Handhaving, Politie 
Kosten: Zie 7.3 (kosten website) en werkzaamheden binnen reguliere uren 
 
 
7.5 Aanpak grey spots 

 
Van de 15 grey spots worden in 2009-2010 de volgende locaties aangepakt. 
 
Locatie: Nansenplein 
Wat:   Verbeteren verkeersveiligheid fietsers met attentieverhogende maatregelen 
Kosten: € 200.000,- 
Uitvoering: Najaar 2009 
 
Locatie: Polderplein 
Wat:  Aanpassing fiets- en voetgangersoversteekplaatsen 
Kosten: € 90.000,- 
Uitvoering: Voorjaar 2010 
 
Locatie: Ringbaan West/Troelstralaan/Westerstaat  
Wat:  Realisatie fietstunnel en keerlus 
Kosten: € 2.400.000,-   
Uitvoering: 2010 
 
Locatie: Admiraalsplein 
Wat:  Aanpassen fietspaden en bewegwijzering 
Kosten: € 20.000,- 
Uitvoering Voorjaar 2010 
 
In de periode tot 2015 is het van belang ook de andere grey spots op een (nog) 
verkeersveilige(re) wijze in te richten. 
 




