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Inleiding 
 
1.1 Verkeersveiligheidsplan is uitwerking IVP 

Dit jaar wordt het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2011-2015 voor Houten 
vastgesteld. Het IVP gaat in op vijf veiligheidsvelden die samen het gemeentelijk 
integraal veiligheidsterrein vormen: Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid 
en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke Veiligheid en Integriteit en veiligheid. 
Elk veiligheidsveld omvangt meerdere thema’s. Onder het veld ‘fysieke veiligheid’ 
valt onder meer het thema verkeersveiligheid.  

Een belangrijke basis voor het IVP is de Leefbaarheidmonitor. Dit is een uitgebreid 
onderzoek waarbij bewoners vragen worden gesteld over veiligheid en de 
leefomgeving. De door bewoners aangegeven problemen en prioriteiten in de 
Leefbaarheidmonitor worden gebruikt bij het bepalen van de speerpunten van het 
beleid. Uit de Leefbaarheidmonitor blijkt dat de bewoners van Houten 
verkeersveiligheid een belangrijk issue vinden. Met name de snelheid van het 
autoverkeer en overlast door brommers komen naar voren als knelpunt. 

Omdat verkeersveiligheid een belangrijk en veel omvattend thema is, wordt dit 
onderwerp niet uitgewerkt in het IVP maar in een apart Verkeersveiligheidsplan. Dit 
Verkeersveiligheidsplan moet worden beschouwd als een verlengstuk van het IVP. 
In dit plan worden op basis van de Leefbaarheidmonitor en het landelijke en 
regionale verkeersveiligheidsbeleid, het verkeersveiligheidbeleid van de gemeente 
Houten verder uitgewerkt.  

 

Naast de snelheid en overlast door bromfietsen vinden de inwoners van de 
gemeente Houten ook het parkeren een belangrijk aandachtspunt. Dit onderwerp 
wordt later dit jaar uitgewerkt in een aparte parkeervisie. In deze visie wordt onder 
meer ingegaan op de toepassing van parkeeronderzoeken, parkeernormen, 
parkeeroverlast, de blauwe zones en handhaving parkeren. 
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1.2 Nieuw Verkeersveiligheidsplan 

Het huidige Verkeersveiligheidsplan (VVP 2006 - 2010) van de gemeente Houten 
dateert uit 2005. Aangezien veruit de meeste beschreven plannen en activiteiten 
uit dit VVP verwezenlijkt zijn (zie beknopte evaluatie in bijlage) en er in 2010 een 
nieuw college is aangetreden, is op basis van de uitgangspunten van het 
collegeprogramma 2010-2014 dit nieuwe Verkeersveiligheidsplan voor de periode 
2011-2015 opgesteld.  

Dit Verkeersveiligheidsplan beschrijft de doelstelling en strategie om het aantal 
verkeersslachtoffers in Houten in de komende vier jaar verder te verminderen. 
Daarbij gaat het VVP ook in op de wijze waarop de gemeente haar rol als 
wegbeheerder en haar aandeel in het bijdragen aan verkeersveiligheid ziet en wil 
invullen. De grondgedachte hierbij is dat de Houtense bewoners en 
verkeersdeelnemers en actieve belangenpartijen bij verkeerszaken (net zoals bij 
veel andere beleidsterreinen) in de gemeente een serieuze en benaderbare 
gesprekspartner vinden. Dit betekent echter niet dat zij zich afhankelijk van de 
gemeente moeten opstellen.  

De gemeente gaat uit van de zelfredzaamheid, de eigen verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid van inwoners, verkeersdeelnemers en belangenpartijen en zal hen 
op het gebied van verkeer vooral stimuleren en faciliteren om zelf een bijdrage te 
leveren aan de verkeersveiligheid in Houten. Sterker nog, in de komende jaren 
moet de overheid als gevolg van de crisis sober opereren en zich vooral richten op 
de inzet van actieve burgers en partijen.  

Dit nieuwe VVP is een strategisch document waarin de na te streven doelen en 
daarvoor uitgestippelde koers op het gebied van verkeersveiligheid zijn uitgewerkt. 
Het plan is voor de komende vier jaar de bestuurlijke en ambtelijke basis voor de 
dagelijkse werkwijze en praktische uitvoering van het gemeentelijk 
verkeersveiligheidsbeleid.  

De verkeersveiligheid wordt door een complex aan factoren bepaald: de 
infrastructuur en de voorzieningen op of naast de infrastructuur, het voertuig, het 
gedrag van de verkeersdeelnemers, de wetgeving, maatregelen op het gebied van 
educatie, communicatie en handhaving, het weer, de verkeersintensiteit enzovoort. 
Dit Verkeersveiligheidsplan formuleert met name het beleid gericht op die factoren 
waar de gemeente Houten zelf de meeste invloed op kan uitoefenen: de 
infrastructuur en gedragsbeïnvloeding.  

 

1.3 Totstandkoming VVP 

Om een goed startpunt te hebben bij het opstellen van het nieuwe VVP is in 2010 
het VVP 2006 - 2010 geëvalueerd. Daarnaast is een analyse gemaakt van de 
Houtense ongevallen in de afgelopen jaren. Op basis van dit ongevallenbeeld, de 
resultaten van de Leefbaarheidmonitor 2010 en de klachten en opmerkingen van 
bewoners in de afgelopen jaren is bekeken voor welke doelgroepen en 
verkeerssituaties extra aandacht wenselijk is om het aantal verkeersongevallen 
verder te verminderen. 

De resultaten van de ongevallenanalyse zijn in een workshop voorgelegd aan de 
vanuit verschillende disciplines betrokken medewerkers, raadsleden en belangrijke 
partners (politie, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Regionaal Orgaan 
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Verkeersveiligheid) om gezamenlijk de aandachtsgebieden en speerpunten tot 
2015 vast te stellen. Met hen is gediscussieerd over de aan te pakken speerpunten 
en is gebrainstormd op welke wijze voor de verschillende aandachtsgebieden 
resultaten geboekt zouden kunnen worden. 

In een tweede workshop heeft de gemeente een uitwerking van doelstellingen, 
speerpunten en daar uit voortkomende projecten gepresenteerd. Met de partners 
is besproken hoe en wanneer verschillende acties in samenwerking met elkaar de 
komende jaren kunnen worden ingevuld.  

Naast deze workshops zijn in maart 2011 een drietal avondbijeenkomsten over 
Openbare Ruimte en Veiligheid georganiseerd (waarvan de avond in het 
buitengebied niet doorging bij gebrek aan voldoende belangstelling) om met 
bewoners over de inzet van de gemeente op de verschillende veiligheidsvelden 
van het IVP van gedachten te wisselen. Ook hier konden bewoners hun mening en 
suggesties op het gebied van verkeersveiligheid geven. De resultaten van deze 
sessies zijn de belangrijke basis voor dit Verkeersveiligheidsplan. 

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft het vertrekpunt voor dit Verkeersveiligheidsplan. Hierin 
wordt achtereenvolgens ingegaan op het overkoepelend landelijk en regionaal 
beleid, de Houtense verkeerstructuur en het ongevallen- en klachtenbeeld. Op 
basis hiervan worden de doelstellingen en speerpunten voor dit nieuwe 
Verkeersveiligheidsplan uitgewerkt. 

In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de partijen en partners waarmee de 
gemeente Houten samenwerkt op het gebied van verkeer. Ook worden aandacht 
besteed aan de samenwerking tussen bij verkeersveiligheid betrokken afdelingen 
binnen de gemeente. 
 
Hoofdstuk 4 richt zich op de Houtense infrastructuur. In dit hoofdstuk worden de 
uitgangspunten beschreven waarop de gemeente Houten de invulling van haar 
taken als wegbeheerder baseert. Daarnaast wordt beschreven hoe op het gebied 
van infrastructuur voor de vastgestelde speerpunten stappen gezet kunnen 
worden. Ook wordt uitgewerkt hoe de gemeente om gaat met vragen van inwoners 
en met welke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Tot slot worden de 
projecten benoemd die in het kader van het verkeersveiligheidsbeleid tot 2015 
worden voorzien. 

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het gedragsaspect bij verkeersveiligheid. Hierin 
staat uitgewerkt op welke wijze de gemeente aansluitend op de landelijke 
campagnekalender zich zal inzetten om de belangrijkste in Houten ervaren 
gedragsproblemen in het verkeer aan te pakken. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen jaarlijks terugkerende projecten en speciale projecten die speciaal 
voor de speerpunten tot 2015 worden opgezet. 

In hoofdstuk 6 worden de voorgenomen projecten en acties samengevat in een 
verkeersveiligheidkalender. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop jaarlijks met 
de partners de kalender voor het volgende jaar wordt bepaald. 
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Uitgangssituatie en ambities 
verkeersveiligheid 
 
2.1 Landelijk en regionaal beleid 

 
Landelijk verkeersveiligheidsbeleid tot 2020 

In 2020 wil de overheid het aantal verkeersdoden hebben teruggebracht naar 
maximaal 500 en het aantal ernstig gewonden naar 10.600. Daarmee is de inzet 
dat er in 2020 40% minder doden en 30% minder ziekenhuisgewonden vallen ten 
opzichte van 2002. 

De plannen van de overheid staan beschreven in het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW). Het 
Strategisch Plan is een uitwerking van de Nota Mobiliteit. In de Nota Mobiliteit 
staan de verkeer- en vervoersplannen van de overheid tot en met 2020. 

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid worden de volgende aandachtspunten 
genoemd: 

• Kwetsbare verkeersdeelnemers. Voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen 
lopen bij een ongeval relatief ernstig(er) letsel op.  

• Beginnende bestuurders. Mensen die nog maar kort hun rijbewijs hebben 
zijn onervaren, leiden aan zelfoverschatting en herkennen minder snel 
gevaren.  

• Bromfietsen en snorfietsen. Het rijgedrag van jongeren op een bromfiets of 
snorfiets vraagt aandacht, evenals de eigenschappen van de 
vervoermiddelen (bijvoorbeeld instabiliteit).  

• Motoren. Motorrijders zijn niet altijd goed zichtbaar voor andere 
weggebruikers en rijden soms te snel.  

• Vracht- en bestelverkeer. Het aantal verkeersdoden door een ongeval met 
een vrachtwagen of bestelauto daalt minder fors dan het totaal aantal 
verkeersdoden. Bovendien neemt het goederenvervoer over de weg toe.  

• Bestuurders onder invloed. Bijna de helft van het huidige aantal 
verkeersongevallen wordt veroorzaakt door verkeersdeelnemers die onder 
invloed rijden van alcohol, drugs of medicijnen.  

• Snelheidsovertreders. Als verkeersdeelnemers zich houden aan de 
snelheidslimiet, dan betekent dat jaarlijks 25% tot 30% minder slachtoffers.  

• Buitenlandse bestuurders. Het aantal buitenlandse chauffeurs op de 
Nederlandse wegen neemt toe. De Nederlandse eisen aan opleiding, 
examinering en voertuigcontroles gelden echter niet voor buitenlandse 
bestuurders.  
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• 50- en 80-kilometerwegen. Ongeveer tweederde van alle verkeersdoden valt 
op 50- en 80-kilometerwegen. De inrichting van deze wegen vraagt 
aandacht.  

• Allochtonen. Met de emancipatie van allochtonen, bijvoorbeeld door 
fietslessen, verandert hun vervoerswijze. Daarmee komt een extra groep in 
het verkeer. 

Om op deze aandachtspunten resultaat te kunnen boeken en de gewenste daling 
van verkeersslachtoffers te bewerkstelligen heeft de overheid een Actieplan 
Verkeersveiligheid opgesteld. De belangrijkste actiepunten zijn: 

• Uitbreiding puntensysteem rijbewijs. Voorlichting over bijvoorbeeld 
fietsverlichting, de dode hoek en medicijnen in het verkeer.  

• Invoeren van begeleid rijden vanaf 17 jaar.  

• Invoeren van het alcoholslotprogramma.  

• Verkeershandhaving. De politie blijft controleren op snelheid, alcohol in het 
verkeer, door rood licht rijden, geen gordel dragen en geen helm dragen (de 
vijf helmgrasfeiten).  

• Uitvoeren van kleine aanpassingen aan wegen. Zoals aanleg van rotondes 
op onveilige kruispunten, inrichten van 30-zones en het deels verharden van 
bermen.  

• Uitbreiden van EuroNCAP-eisen. Bij de botsproeven voor nieuwe auto’s 
wordt nu ook getest in hoeverre bestuurders worden beschermd tegen 
whiplash.  

 
Regionaal verkeersveiligheidsbeleid 

De provincie Utrecht (Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht is sinds 
2005 onderdeel van de afdeling Mobiliteit van de provincie Utrecht) en de Bestuur 
Regio Utrecht (BRU) werken structureel samen op het gebied van 
gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. Deze samenwerking is in februari 2006 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is de intentie uitgesproken 
om voor langere tijd samen te werken. De provincie Utrecht en het BRU willen een 
doelmatig verkeers- en vervoerssysteem realiseren. Dit betekent:  

• De bereikbaarheid in de provincie Utrecht en de Randstad waarborgen; 

• De veiligheid verbeteren voor verkeersdeelnemers en omwonenden; 

• De negatieve effecten verminderen van verkeer en vervoer op de kwaliteit 
van de leefomgeving. 

De doelen en ambities op het gebied van verkeersveiligheid (tweede hoofddoel) 
zijn in 2008 vastgelegd in het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht 2004 – 2020. 
Deze doelen zijn nog ambitieuzer dan die van de Rijksoverheid. In het plan staat 
de ambitie dat er in 2020 50% minder dodelijke verkeersslachtoffers zijn in de 
provincie Utrecht dan in 2002. Daarnaast zijn er in 2020, 40% minder 
ziekenhuisgewonden dan in 2002. Dit komt neer op hoogstens 25 verkeersdoden 
en 475 ziekenhuisgewonden op de wegen in de provincie Utrecht in 2020. 
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Geconstateerd is dat de trend van het aantal dodelijke slachtoffers in de provincie 
dalend is. Helaas geldt dit nog niet voor het aantal ziekenhuisgewonden. Hier is in 
tegenstelling tot het landelijk beeld de trend in de provincie Utrecht licht stijgend.  

Binnen de planperiode richt de provincie zich op het beschikbaar stellen van een 
systeem van permanente verkeerseducatie om verkeersdeelnemers hun leven 
lang de benodigde kennis, vaardigheden en houding bij te brengen voor een 
veilige deelname aan het verkeer. Daarnaast is de inzet om de inrichting van 
wegen volgens het concept ‘Duurzaam veilig’ verder door te zetten en de meest 
onveilige situaties aan te pakken. In totaal heeft de provincie Utrecht tot 2020 ca. 
30 miljoen euro gereserveerd voor projecten ter verbetering van de infrastructuur.  

 
Overkoepelend beleid is goede basis 

De verwachting is dat de uitvoering van het landelijk beleid een positief effect heeft 
op de verkeersveiligheid in Houten. De inzet in Houten moet dan ook zijn om met 
een gelijkwaardig ambitieniveau aan de slag te gaan. Bij de landelijke 
aandachtspunten die ook in Houten aan de orde zijn is het zaak om aan te haken 
bij de door de landelijke overheid gevoerde acties en beschikbaar gestelde 
middelen.  

 

2.2 Uitgangssituatie Houten 

 

 
Houten heeft een uitgebreid netwerk van vrijliggende fietspaden en fietsstraten  

 

Unieke verkeersstructuur kern Houten 

Houten heeft een unieke infrastructuur. Door de keuze bijna alle wijken van Houten 
alleen te ontsluiten via De Rondweg en De Koppeling zijn er weinig straten met 
doorgaand autoverkeer. De verkeersintensiteiten zijn daarom laag in de 
woonwijken waardoor in principe een verkeersveilige verkeerssituatie ontstaat. 
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Omdat alle wijken binnen de Rondweg zijn ingericht als 30-zone zijn de snelheden 
dermate laag dat bij de verkeersongevallen die gebeuren de ernst van persoonlijk 
letsel in de meeste gevallen beperkt is.  

Houten doet het door haar unieke structuur erg goed op het gebied van 
verkeersveiligheid. Het zal daarom niet eenvoudig zijn om een net zo grote 
reductie in verkeersslachtoffers te behalen als landelijk en regionaal nagestreefd 
worden.  

Binnen de gekozen structuur is er toch een aantal ‘Houtense’ verkeersproblemen. 
Zo kruist de omvangrijke fietshoofdstructuur op veel plekken woonstraten en de 
‘inprikroutes’ waarbij het van belang is dat auto’s de fietsers goed kunnen zien en 
voorrang verlenen.  

Voor het rijden met de bromfiets is de Houtense fietsinfrastructuur ook ideaal. Dit 
geeft echter ook problemen. Zo zijn er op de genoemde voorrangspunten 
problemen tussen bromfietsers en auto’s en zijn er conflicten tussen brommers en 
fietsen op de fietspaden en fietsstraten. De aanwezigheid van brommers op het 
Houtens fietsnetwerk wordt door zowel fietsers als omwonden als verkeersonveilig 
ervaren.  

Omdat alle autobewegingen via de Rondweg moeten is dit veruit de drukste weg in 
de gemeente. Hier gebeuren dan ook de meeste ongelukken die naast blikschade 
leiden tot letsel bij de bestuurder en of inzittende. Aangezien de verwachting is dat 
het aantal autobewegingen op de Rondweg in de komende jaren verder stijgt en 
de maximum snelheid op het zuidelijk deel van de Rondweg 70 km/uur wordt is het 
belangrijk het verkeer op de Rondweg een plek te geven in het Houtense 
veiligheidsbeleid.  

 
Verkeersveiligheid Houten 

In de gemeente Houten zijn in de periode 2004-2009 439 ongevallen 
geregistreerd. Het merendeel (65%) van de ongevallen had alleen materiële 
schade tot gevolg. Bij 14% van de ongevallen is één of meer 
ziekenhuisslachtoffers gevallen. Bij 20% van de ongevallen viel één of vielen meer 
lichtgewonde slachtoffers. 0,5% van de ongevallen kende een dodelijke afloop. 
 

  Dodelijk Ziekenhuis Overig 

gewond 

UMS* Totaal 

2005 0 11 18 60 89 

2006 0 8 20 54 82 

2007 0 19 18 55 92 

2008 2 14 18 73 107 

2009 0 10 14 45 69 

Totaal 2 62 88 287 439 
Ongevallen Houten 2005 - 2009  *UMS = Uitsluitend Materiële Schade 

 
Het aantal ongevallen per jaar is redelijk stabiel. In 2008 is er een piek geweest in 
het aantal slachtoffers, in 2009 is het aantal ongevallen gedaald tot 69.  
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In Houten wordt onder andere vanwege de bijzondere wegenstructuur veel 
gefietst. (Brom)fietsers vormen een kwetsbare doelgroep, uit de ongevalcijfers 
blijkt dat 55% van de slachtoffers op een (brom)fiets reed. 
 

Vervoerswijze (slachtoffer) 

Overig 

gewond Ziekenhuis Dodelijk Totaal 

Personenauto 42 23 2 67 

Bestelauto 2 1 0 3 

Vrachtauto 0 0 0 0 

Motor 1 7 0 8 

Overige voertuigen 0 1 0 1 

Railvoertuig 0 0 0 0 

Bromfiets+ 24 21 0 45 

Fiets 44 14 0 58 

Voetganger 5 0 0 5 
Vervoerswijze verkeersslachtoffers Houten 2005  - 2009 

 
Er valt niet alleen een vervoerswijze op in het ongevallenbeeld. Van de slachtoffers 
die in de woonwijken vallen is 43% jonger dan 18. Met name 16 en 17 jarigen zijn 
vaak het slachtoffer en juist in deze categorie vallen relatief veel 
ziekenhuisgewonden. 8% van de slachtoffers is 11 jaar of jonger.  
 

Leeftijd Overig gewond Ziekenhuis Dodelijk Totaal 

0 t/ m 3 0 2 0 2 

4 t/m 11 7 2 0 9 

12 t/m 15 6 1 0 7 

16 t/m 17 20 9 0 29 

18 t/m 24 17 7 2 26 

25 t/m 59 56 27 0 83 

60 < 12 19 0 31 

Totaal 118 67 2 187 
Leeftijd verkeersslachtoffers Houten 2005  - 2009 

 
Geen voorrang / doorgang verlenen (31%) is de belangrijkste toedracht van de 
ongevallen in de gemeente Houten. Deze categorie wordt gevolgd door ‘plaats op 
de weg / bocht’ (16%). 

Van alle ongevallen in Houten vindt 36% plaats op de Rondweg, De Staart, De 
Rede en De Koppeling. Van deze ongevallen had 78% alleen materiële schade tot 
gevolg. Daar staat tegenover dat de beide dodelijke ongevallen in Houten op de 
Rondweg hebben plaatsgevonden. Beide dodelijke ongevallen in 2008 zijn 
eenzijdige ongevallen op de Rondweg, waarbij jonge bestuurders bij nat wegdek 
en onbekende snelheid de macht over het stuur kwijt raakten.  
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Het ‘geen voorrang/doorgang verlenen’ (26%), het ‘negeren van verkeerstekens’ 
(18%) en ‘geen afstand bewaren’ (15%) zijn de belangrijkste oorzaken voor de 
ongevallen op de Rondweg, De Staart, De Rede en De Koppeling. 
 

 
Op het kruispunt De Staart – Rondweg gebeuren regelmatig ongevallen 
 

In het buitengebied van Houten hebben in de periode 2004-2009 40 ongevallen 
plaatsgevonden. Bij 43% van de ongevallen zijn ziekenhuisslachtoffers 
geregistreerd. Het aantal ongevallen in het buitengebied is relatief laag, maar als 
er een ongeval plaatsvindt, dan is het vaak met ernstige afloop. 

Opvallend is dat het aantal geregistreerde ongelukken en slachtoffers in de kleine 
kernen en op de bedrijventerreinen heel laag is. 

Bij het beoordelen van deze informatie moet niet worden vergeten dat het 
ongevallenbeeld uit de geraadpleegde ongevallenregistratie niet compleet is. In 
deze registratie staan alleen de ongevallen die door de politie zijn geregistreerd of 
die door gesprekken met slachtoffers in het ziekenhuis zijn aangegeven. Er moet 
dus van worden uitgegaan dat met name in de woonwijken meer ongevallen 
plaatsvinden met kleine verwondingen en beperkte blikschade. 

 
Kanttekening bij ongevalcijfers 

De verkeersongevallen in Nederland worden geregistreerd door de politie. De 
politie verstrekt kenmerken van deze ongevallen aan de dienst Verkeer en 
Scheepvaart van Rijkswaterstaat (DVS). DVS beheert de database van de 
ongevallen die in Nederland gebeuren. Deze database is echter niet compleet. 
Alleen ongevallen die door de politie zijn geregistreerd, zijn in de registratie 
opgenomen. Als er sprake is van alleen materiële schade of licht letsel zal niet 
altijd de politie ter plaatse komen waardoor deze ongevallen niet in de 
ongevallendatabase van DVS terechtkomen.  
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Uit de praktijk blijkt dat de mate waarin ongevallen geregistreerd worden 
afhankelijk is van de ernst van het ongeval en van de wijze van verkeersdeelname. 
Zo worden de ernstigere ongevallen vaker geregistreerd dan de minder ernstige en 
worden de ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn minder vaak geregistreerd 
dan wanneer er automobilisten bij betrokken zijn. Ook worden ongevallen met 
enkel blikschade vaak niet geregistreerd. De trend is op dit moment helaas zo dat 
de politie steeds minder vaak bij ongevallen assisteert en registreert. 

Het ongevallenbeeld van Houten is dus niet compleet. Alleen van de registratie van 
doden en ziekenhuisgewonden kan worden gezegd dat deze compleet en 
betrouwbaar is. Zeker is dat er geen precies beeld is van ongevallen tussen 
(brom)fietsers en tussen (brom)fietsers en auto’s waarbij geen ernstige slachtoffers 
zijn gevallen. Het beeld dat bewoners hebben van de ervaren verkeersveiligheid 
kan dus sterk afwijken van de statistieken.  

 
Verkeer in Leefbaarheidmonitor en klachtenbeeld 

Omdat de ongevalcijfers niet alles zeggen is het van belang ook zicht te hebben op 
de beleving van de verkeersveiligheid door de bewoners van Houten. In het 
tweejaarlijks onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in Houten 
(Leefbaarheidmonitor) zijn daarom vragen opgenomen waar verkeer een rol speelt 
en waarin bewoners ervaren knelpunten mogen aangeven. Hieruit blijkt dat 
ondanks het lage aantal geregistreerde ongevallen het verkeer het belangrijkste  
zorgpunt is bij veel Houtenaren.  

In de Leefbaarheidsmonitor 2010 staat te hard rijden op positie één als het gaat 
om veelvoorkomend problemen. 28% van de bewoners vind dat dit vaak voorkomt. 
43% van de bewoners vindt dat te hard rijden soms voorkomt in de buurt. Dit beeld 
is al beter dan in 2002, toen nog 35% van de bewoners vond dat er vaak te hard 
werd gereden, maar neemt niet weg dat bijna driekwart van de Houtenaren 
problemen met te hard rijden ervaren. Het aantal inwoners dat verkeersveiligheid 
als eerste prioriteit om aan te pakken aanwijst is bovendien toegenomen ten 
opzichte van 2008.  
 

 2002 2004 2006 2008 2010 

Te hard 35% (1) 36% (1) 33% (1) 29% (1) 28% (1) 

Parkeeroverlast 14% (9) 15% (7) 16% (5) 15% (5) 21% (2) 

Hondenpoep op straat 26% (2) 27% (3) 21% (3) 21% (2) 19% (3) 

Rommel op straat/zwerfafval 20% (4) 20% (5) 18% (4) 15% (4) 13% (4) 

Overlast door jongeren 18% (5) 19% (6) 14% (6) 9% (7) 11% (5) 

Overlast van scooters/bromfietsen 24% (3) 30% (2) 23% (2) 18% (3) -* 
Top 5* van meest voorkomende problemen 2002 – 2010 (Bron Leefbaarheidsmonitor 2010) 
* De overlast van brommers en scooters en brommers stond tot 2008 in de top 5, maar is in 2010 niet 
gemeten. Overlast door jongeren komt daardoor in de top 5 terecht. 

 
Naast snelheid worden ook parkeerproblemen en overlast van jongeren (o.a. door 
brommers) als belangrijkste problemen benoemd in de Leefbaarheidsmonitor. 
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De knelpunten in de Leefbaarheidmonitor sluiten aan op de klachten en vragen 
vanuit bewoners die de gemeente per e-mail, brief en bericht op de website 
bereiken. Daarnaast geven bewoners vaak punten aan waar zij zich zorgen maken 
over de duidelijkheid en overzichtelijkheid van de verkeerssituatie. Vaak gaat het 
om punten waar fietsers en voetgangers in conflict kunnen komen met het 
autoverkeer. 

 

2.3 Doelen en speerpunten VVP 

 
Doelstelling verkeersslachtoffers VVP 2011-2015 

De ideale doelstelling is dat er in 2015 in Houten geen verkeersslachtoffers zijn. 
Helaas is dit niet reëel. Verkeersdeelnemers zullen altijd fouten maken of te veel 
risico nemen. Het verkeersveiligheidsbeleid is er op gericht dit zoveel mogelijk te 
voorkomen en te zorgen dat de gevolgen van een ongeval zo beperkt mogelijk zijn. 
Hierbij wordt gestreefd naar een verbetering van de huidige situatie en een afname 
van het aantal ongelukken en verkeersslachtoffers. 

In navolging van de landelijke en provinciale doelstellingen op het gebied van 
verkeersveiligheid stelt Houten zich ook tot doel om 2020 een vermindering van 
het aantal verkeerslachtoffers te hebben bereikt. Houten volgt hierbij de meest 
ambitieuze lijn van de provincie Utrecht: 40% minder ziekenhuisgewonden ten 
opzichte van peildatum 2002 (gemiddelde van aantal ziekenhuisslachtoffers in 
2001, 2002 en 2003) in 2020 en 50% minder verkeersdoden in 2020 ten opzichte 
van 2002. 

Aangezien het aantal ziekenhuisgewonden in het Houtens verkeer ten opzichte 
van 2002 nog niet gedaald (door de groei van Houten en het Houtens verkeer) is 
moet er nog een inhaalslag gemaakt worden. 

In onderstaande grafiek is dit goed te zien. In de grafiek is het grillig 
ongevallenbeeld van Houten goed zichtbaar ten opzichte van de gewenste 
trendlijnen. Ook is duidelijk de in te zetten trendlijn te zien die moet uitkomen op 
maximaal 8 ziekenhuisgewonden in 2020 . Om hier op uit te komen is het streven 
dat in 2014 het aantal ziekenhuisgewonden maximaal 11  is. Dat is een daling 
van 17% ten opzichte van het gemiddeld aantal zieke nhuisgewonden in de 
afgelopen 5 jaar . 

Omdat het ongevallenbeeld per jaar varieert wil de gemeente Houten niet alleen 
kijken naar het peiljaar 2014. Als aanvullende doelstelling wordt daarom gesteld 
dat er in de periode 2010 – 2014 10% minder ziekenhuisgewonden zijn dan in de 
periode 2006 – 2009. Dit betekent dat bij de evaluatie van dit 
Verkeersveiligheidsplan in de periode 2010 – 2014 maximaal 46 
ziekenhuisgewonden  geteld mogen worden om te kunnen constateren dat de 
doelstelling gehaald is en de gemeente Houten op koers is voor de doelstellingen 
voor 2020. 

Er vallen alleen incidenteel doden in het Houtens verkeer. Het is niet reëel om hier 
een gewenste daling aan toe te voegen. Het doel op dit gebied moet zijn dat het 
dodental in het Houtens verkeer in principe nul moet blijven. 
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Ontwikkeling en ambities ziekenhuisgewonden en doden in Houtens verkeer 

 

Doelstelling beoordeling verkeer 

Naast een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers wil de gemeente ook 
dat de bewoners van de gemeente Houten het verkeer als veiliger ervaren. Dit 
resultaat moet zichtbaar zijn in de Leefbaarheidmonitor van 2012 en 2014. 

Om een preciezer beeld van de beleving van het verkeer en straks van het 
gevoerde verkeersveiligheidsbeleid te verkrijgen moeten extra instrumenten 
worden ingezet. Daarom wordt eind 2011 een aantal vragen over het Houtens 
verkeer en verkeersveiligheidbeleid aan het burgerpanel voorgelegd. Dit wordt in 
2014 nog eens gedaan. Dan moet duidelijk worden of bewoners het gevoel hebben 
dat de verkeersveiligheid is verbeterd en welk beeld zij hebben van het Houtens 
verkeersveiligheidsbeleid. 

De verkeersveiligheid voor fietsers is een belangrijk aandachtspunt voor de 
gemeente Houten. Daarom wordt in 2011 samen met de Fietsersbond bekeken op 
welke wijze dit in beeld kan worden gebracht en gemonitord. De gemeente zal 
jaarlijks samen met de Fietsersbond evalueren of de positie van de fietsers 
inderdaad conform de ambities van dit Verkeersveiligheidsplan is verbeterd.  

 
Speerpunten VVP 2011 - 2015 

Om de gestelde doelstellingen op het gebied van ongevallen en ervaren 
verkeersveiligheid te kunnen halen wordt op meerdere speerpunten ingezet. Deze 
punten vloeien voort uit de ongevallenanalyse, de Leefbaarheidmonitor en 
binnengekomen vragen en opmerkingen vanuit bewoners. Door te kiezen voor een 
beperkt aantal duidelijke punten kunnen de beschikbare financiële middelen en 
capaciteit efficiënter worden benut.  
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Voor de volgende zes speerpunten wordt in dit VVP een verbeteringsstrategie 
verder uitgewerkt: 

• Minder ongevallen fietsers door verkeerd verlenen van voorrang  
Er gebeuren in de Houtense kern relatief veel ongelukken door het niet 
verlenen van voorrang of doorgang waarbij met name fietsers betrokken zijn. 
Dit gebeurt vooral op de kruisingen van het autoverkeer met de 
hoofdfietsroutes. De opdracht is om in Fietsstad Houten de hoofdfietsroutes 
veiliger te maken en het aantal ongevallen op deze kruisingen te 
verminderen. 

• Minder ongevallen/roodlichtnegatie op kruisingen Rondweg en De Staart 
De Rondweg en Staart zijn de wegen met meeste verkeersbewegingen en 
ongevallen. Op de kruisingen gebeuren ongevallen door verkeerd voorrang 
verlenen en door het negeren van het rode licht bij verkeerslichten. Gelet op 
de ernstige gevolgen die aanrijdingen op deze kruisingen kunnen hebben 
moet ingezet worden op het terugdringen van het door het rode verkeerslicht 
rijden en het verminderen van risicovol gedrag en de kans op 
inschattingsfouten.   

• Verlagen aantal slachtoffers onder 18 jaar  
Het aantal slachtoffers in de leeftijd tot 18 jaar is relatief hoog. Daarom moet 
sterk ingezet worden op verbetering van de verkeersveiligheid van de jonge 
verkeersdeelnemers in woonwijken en op de route van huis naar school en 
voor kinderen belangrijke voorzieningen.  

• Minder ongevallen en overlast bromfietsers 
Er wordt in Houten door bewoners regelmatig geklaagd over het 
verkeersgedrag van bromfietsers. Uit de ongevallenanalyse blijkt dat 
brommers relatief vaak bij ongevallen betrokken zijn en daarbij zowel 
veroorzaker als slachtoffer zijn. Dit aantal ongevallen en het rijgedrag van 
bromfietsers vraagt de komende jaren extra aandacht.   

• Snelheid 
In het buitengebied en de kernen wordt regelmatig te hard gereden. Ook in 
de Houtense woonwijken wordt regelmatig geklaagd over de snelheid van 
het autoverkeer. Door aandacht te vragen voor het rijgedrag en een 
infrastructuur die duidelijkheid geeft over de gewenste rijsnelheid kan het 
aantal ernstige slachtoffers (hoe hoger de snelheid, hoe ernstiger het letsel) 
worden beperkt. De snelheid van auto’s in woongebieden is niet alleen een 
Houtens probleem. Dit is ook een speerpunt in het landelijk verkeersbeleid. 

• Alcohol en drugs in het verkeer 
Ook dit is een landelijk speerpunt die zich richt op een belangrijk probleem in 
het verkeer. Hoewel het in Houten nog geen belangrijke factor in het 
verkeersveiligheidbeeld lijkt te zijn is het toch goed hier aandacht aan te 
besteden.  
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2.4 Kanttekeningen bij doelen en ambities 

De gestelde doelen zijn ambitieus. Het is de vraag hoe reëel de wens is om op het 
gebied van het aantal verkeersslachtoffers de inhaalslag te maken die nodig is om 
in 2020 op de na te streven slachtofferreductie uit te komen als het verkeer blijft 
toenemen en er met het oog op de gemeentelijke ombuigingen als gevolg van de 
economische crisis geen mogelijkheden zijn om extra budgetten te reserveren.  

Besloten is om deze doelstellingen toch op te nemen in dit Verkeersveiligheidsplan 
om daarmee aan te geven dat de gemeente gelooft dat bij hernieuwde en goede 
samenwerking met lokale belangenpartijen en de politie en bij een slimme 
afstemming van de beschikbare budgetten en projecten binnen de gemeentelijke 
organisatie toch veel bereikt moet kunnen worden.    

Omdat het halen van de doelstellingen erg afhankelijk is van de inzet van de 
verschillende spelers wordt in het volgende hoofdstuk extra aandacht aan het 
belang van samenwerking besteedt. Alleen daar waar maatregelen en 
gedragsbeïnvloedende campagnes breed worden uitgedragen en opgevolgd door 
gerichte handhaving wordt een optimaal resultaat bereikt. 

Een belangrijke factor die van belang is voor de inzet die gemeente kan doen op 
het gebied van verkeersveiligheid is de beschikbaarheid van subsidies voor 
herinrichtings- en verkeersprojecten vanuit het BRU en het ROV-Utrecht. Door de 
noodzakelijke bezuinigingen is nog niet duidelijk van welke subsidies gebruikt kan 
worden gemaakt en welke (nu lopende) projecten de komende jaren op financiële 
steun kunnen rekenen. De haalbaarheid van de gestelde doelen en inzet op de 
speerpunten kan daarom niet zonder slag om de arm worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 3 
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Samen sterk voor 
verkeersveiligheid 
 
3.1 Samenwerking is voorwaarde voor resultaat 

In dit Verkeersveiligheidsplan wordt uiteengezet welke acties en projecten nodig 
zijn op het gebied van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding. Deze vormen met de 
beleidsmatige kaders de kern van dit Verkeersveiligheidsplan. Om dit plan effectief 
uit te voeren is een goede samenwerking met de partners in het werkveld een 
belangrijke voorwaarde. De gemeente Houten streeft naar een veiliger verkeer 
maar kan dat niet alleen bewerkstelligen.  

Het is een utopie om te denken dat de gemeente als organisatie in haar eentje de 
capaciteit en reikwijdte heeft om alle verkeersproblemen en ongewenst 
verkeersgedrag aan te pakken. Zeker nu de gemeente door de voorziene 
ombuigingen nog kritischer naar haar eigen rol en mogelijkheden moet kijken. 
Daarom moet steeds met betrokken partijen en groepen worden samengewerkt 
bepaald wat bereikt kan worden en welke bijdragen daarvoor nodig zijn. Gelukkig 
wordt er in Houten al veel samengewerkt, maar het is belangrijk om hier regelmatig 
bij stil te staan en het belang van samenwerking te benadrukken.  

 
Afbakening rol gemeente 

Elke partij werkzaam op het gebied van openbare ruimte, verkeer en 
verkeersveiligheid heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. De rol van de gemeente 
Houten is in eerste plaats die van wegbeheerder. Dit betekent dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor het aanbieden van een veilige, verzorgde en begrijpelijk 
ingerichte weg.  

Dit betekent dat de gemeente als wegbeheerder: 

• de wegen regelmatig schouwt; 

• zorgt voor onderhoud; 

• strooit bij omstandigheden die kunnen leiden tot gladheid; 

• ingrijpt waar doorstroming- of verkeersveiligheidsproblemen ontstaan;  

• de wegen zoveel mogelijk inricht naar de richtlijnen van het programma 
‘Duurzaam Veilig’ (hoofdstuk 4); 

• de wegen zo inricht dat van de verkeersdeelnemers het juiste en gevraagde 
verkeersgedrag verwacht mag worden;  

• zorgt dat de juiste borden en wegmarkeringen worden toegepast conform 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens; 

• bij verzoeken voor evenementen en ontheffingen van de verkeersregels de 
invloed op de verkeersveiligheid voor andere verkeersdeelnemers afweegt. 



 

 
22 

 
Verkeersveiligheidsplan Houten 2011 - 2015 

 
In 2010 werd de Prinses Ireneweg ingericht als fietsstraat 

Daarnaast is de gemeente mede-uitvoerder van landelijke en regionale 
gedragsbeïnvloedende acties. Hierbij is de gemeente vooral actief als initiator en 
als faciliterende ondersteuner voor andere actieve partijen.  

Het is belangrijk dat de gemeente in samenwerking met anderen duidelijk maakt 
wat wel en niet van haar verwacht mag worden en dat de partijen waar mee 
samengewerkt wordt dit ook erkennen. Daar waar een beroep op de gemeente 
wordt gedaan zal meteen worden besproken of de vraag aan de gemeente reëel is 
en of de vragende partner in samenwerkingsverband een bijdrage kan of zou 
moeten leveren.  

 
Bestuurlijke partners 

Voor de uitvoering van het regionale en gemeentelijke verkeersveiligheid werkt de 
gemeente Houten samen met de volgende bestuurlijke partners: 

Bestuur Regio Utrecht (BRU) 
Het BRU richt zich (zoals bepaald in het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan 2005 
– 2015) vooral op het verkeersveilig maken van de vijf Slachtoffer Ongevallen 
Concentraties in de regio. Daarnaast richt het BRU zich op het verkeersveilig 
maken van de gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen in het buitengebied en op 
het verbeteren van de positie en de zichtbaarheid van het langzame verkeer, 
voetgangers en (brom-)fietsers. Het BRU draagt daarnaast bij aan de invoering 
van Duurzaam Veilig fase II (DVII) en de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken 
(EHK) op de belangrijkste GebiedsOntsluitingsWegen (GOW’s) buiten de 
bebouwde kom. Tegelijkertijd worden de overgangen van de GOW’s van buiten 
naar binnen de bebouwde kom aangepakt. 

Gedragsbeïnvloeding gebeurt vooral via provinciebrede projecten van het ROV. 
Het BRU kan via het dagelijks bestuur van het ROV aansturen op een bepaalde 
koers. Daarnaast verstrekt de stadsregio subsidie voor de gemeentelijke projecten. 
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De gemeenten kunnen in dit verband gestimuleerd worden om vooral projecten op 
het gebied van jongeren op te pakken. 

In de relatie met de gemeente Houten is de rol van het BRU als 
subsidieverstrekker veruit de belangrijkste. Zo heeft de BRU in de periode 2006 – 
2010 aan de gemeente Houten voor bijna € 100.000,- subsidie verstrekt voor o.a. 
de volgende projecten: 

• Schoolzones kernen buitengebied 

• Aanschaf snelheidsdisplays 

• Maatregelen gedragsbeïnvloeding  
(o.a. BROEM-dag, Scootcursus, fietsinformatiedag, campagneframes)  

Op dit moment is niet duidelijk hoe de BRU haar rol als subsidieverstrekker de 
komende jaren gaat invullen.  
 

 
In ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal zijn met een subsidie van de BRU schoolzones aangelegd 

 
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (ROV-Utrecht) 
Het ROV-Utrecht is het uitvoeringsorgaan voor verkeersveiligheid en 
gedragsbeïnvloeding voor zowel het BRU als de provincie Utrecht. Het ROV-
Utrecht richt zich in het bijzonder op de integratie van het menselijke aspect en de 
infrastructuur en op gedragsbeïnvloedende projecten en campagnes.  

Het ROV werkt aan een compleet aanbod van Permanente VerkeersEducatie 
(PVE) om verkeersdeelnemers hun leven lang de benodigde kennis, vaardigheden 
en houding bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Het ROV is 
ook de drijvende kracht achter het Utrechts VerkeersVeiligheidslabel dat scholen 
stimuleert praktisch en theoretische verkeerseducatie een vaste plek in hun 
onderwijsprogramma te geven. 
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Daarnaast verzorgt het ROV voor verwezenlijking van de landelijke afspraken over 
de uitvoering van structurele verkeersveiligheid campagnes uit de landelijke 
campagnekalender (alcohol, autogordels, rij met je hart etc.).  

Op 27 februari 2006 heeft de gemeente Houten een convenant afgesloten als 
UVL-gemeente. Dit betekent dat de gemeente scholen ondersteunt bij het halen 
van het Utrechts VerkeersVeiligheidsLabel. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor 
scholen die structureel aandacht besteden aan verkeersveiligheid en 
verkeerseducatie. 

Op dit moment kan het ROV-Utrecht niet aangeven of ze haar rol op de huidige 
wijze blijft invullen. Het is de bedoeling dat hier rond de zomer van 2011 meer 
duidelijkheid over is. 

 
Actieve belangenorganisaties 

Er zijn twee belangrijke partners waar de gemeente al jaren mee samenwerkt op 
het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid die aandacht verdienen in dit 
Verkeersveiligheidsplan: 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
VVN is een vereniging van mensen die het belang van veilig verkeer onderkennen 
en zich daarvoor willen inzetten. Het is een maatschappelijke organisatie, die zich 
inzet voor verkeersveiligheid door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te 
stimuleren en actief te betrekken. VVN komt op voor veilige mobiliteit voor 
iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: 
kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking. Vanuit het landelijk 
steunpunt in Amersfoort of vanuit één van de vier regionale steunpunten 
ondersteunen ongeveer negentig beroepskrachten de ruim vijfduizend vrijwilligers 
die voor VVN actief zijn. 

De gemeente Houten werkt samen met de lokale afdeling van VVN. Het bestuur 
van de lokale afdeling richt haar aandacht voornamelijk op de gemeente Houten en 
volgt daarbij niet altijd de landelijke acties. In samenwerking met de gemeente 
Houten organiseert VVN jaarlijks verschillende activiteiten als het verkeersexamen, 
BROEM-dagen en een fietsverlichtingactie. 

De afdeling Houten krijgt vanaf 2011 ook aansluiting op een landelijk meldpunt 
voor onveilige verkeerssituaties. Deze meldingen zullen door de afdeling bekeken 
worden. Als zij daar voldoende aanleiding toe zien zal de afdeling de knelpunten 
bespreken met de gemeente Houten. VVN wil niet alleen problemen constateren 
en aanwijzen maar ook meepraten en meedenken over oplossingen. 

 
Fietsersbond 
De Fietsersbond is de professionele en actieve belangenbehartiger van alle 
fietsers in Nederland. Zij komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en 
zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen'. De Fietsersbond is 
een vereniging met ruim 35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve leden 
en vrijwilligers, een ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht. 

Het belangrijkste werk van de Fietsersbond wordt gedaan op lokaal niveau, omdat 
daar de meeste beslissingen over fietsvoorzieningen vallen. Begin 2008 is de 
afdeling Houten van de Fietsersbond opgericht als belangenvertegenwoordiger 
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van de fietsers in en rond Houten. De Fietsersbond heeft momenteel ruim 210 
leden in Houten, waarvan enkele tientallen als actief vrijwilliger. 

De Fietsersbond in Houten werk samen met de gemeente mee aan de jaarlijkse 
fietsverlichtingactie en praat en denkt gevraagd en ongevraagd als kritisch partner 
mee over de positie van de fiets, het Houtens fietsnetwerk en de 
fietsbewegwijzering. De Fietsersbond heeft aangegeven ook een actieve bijdrage 
te willen leveren aan projecten en onderzoeken die kunnen leiden tot een betere 
en veiligere positie van de fietsers in Houten.   
 

 
Fietsverlichtingactie van Gemeente Houten, VVN en Fietsersbond in 2010 

 
Samenwerking met politie 

Voor effectief verkeersveiligheidsbeleid is een goede samenwerking noodzakelijk. 
Om het beste resultaat uit de weginrichting en projecten gericht op educatie, 
voorlichting en gedragsbeïnvloeding is aanvullende handhaving door politie een 
must. De politie is hierbij vooral nodig om de personen die door 
verkeersmaatregelen en campagnes niet tot het gewenste gedrag bewogen 
kunnen worden aan te pakken. 

De politie en de gemeente hebben elkaar nodig. De gemeente moet de goed 
randvoorwaarden creëren zodat de politie aan de slag kan. Dit betekent dat 
verkeerssituaties duidelijk en conform wetgeving moeten zijn ingericht. Daarnaast 
zorgt de gemeente ervoor dat de politie de juiste informatie heeft om met haar 
beperkt beschikbare capaciteit effectief en op de belangrijkste plekken kan 
optreden. Zo heeft de gemeente in 2009 langs de Rondweg een aantal 
opstelplekken voor radarwagens gemaakt. De politie zorgt dan op haar beurt dat 
verkeersdeelnemers die zich niet aan de verkeersregels houden en gevaarlijke 
situaties veroorzaken. 
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De gemeente werkt samen met verschillende onderdelen van de politie. Voor 
acties en aanpak van gevaarlijke situaties in de wijken wordt een beroep gedaan 
op de wijkagenten. Voor acties en controles op de Rondweg, De Staart en De 
Rede wordt samengewerkt met het Team Verkeershandhaving van de politie 
Utrecht. Dit team wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie en kan daarom 
helaas niet altijd direct inspelen op de voor de gemeente belangrijke punten. Tot 
slot wordt regelmatig samengewerkt met het Team Subjectieve 
Verkeersonveiligheid voor langlopende snelheidscontroles in het buitengebied. 

Daarnaast adviseert en beoordeeld de politie bij het opstellen van 
verkeersbesluiten en adviseert ook over het in goede banen leiden van het verkeer 
bij evenementen.  
 

 
De politie licht in ’t Goy de meetresultaten van het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid toe 

 
Samenwerking met bewoners 

De inwoners van Houten zijn vaak zonder dat ze het beseffen al ‘partner’ wanneer 
zij de gemeente wijzen op verkeerssituaties die volgens hen onveilig zijn. Dit is op 
zich een goede zaak. De gemeente heeft niet dezelfde ervaringsdeskundigheid als 
de verkeersdeelnemers zelf en kan extra ogen en oren van anderen goed 
gebruiken bij het beheer van het wegennet. Door deze vragen en opmerkingen 
bekijkt de gemeente verschillende verkeerssituaties opnieuw met een frisse blik en 
kunnen verbeterpunten worden gesignaleerd. 

Bij het aangeven van een probleem moet de rol van de bewoner als partner niet in 
alle gevallen stoppen. De gemeente Houten is, zeker bij vragen en opmerkingen 
over verkeerssituaties en verkeersgedrag in de wijk, niet altijd probleemeigenaar. 
De gemeente zal de komende jaren nog duidelijker maken dat de bewoners ook 
probleemeigenaar zijn en daarmee ook een partner in het denken over en het 
werken aan de mogelijke aanpak van geconstateerde verkeersproblemen. 
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Streefbeeld samenwerking met partners 

Voor een goede uitvoering van acties en projecten is het van belang dat de 
genoemde partners nauw en constructief samenwerken. Deze samenwerking is er 
al maar de gemeente acht het van belang dat de partners voor de planperiode van 
dit Verkeersveiligheidsplan deze samenwerking herbevestigen en goed vastleggen 
op welke wijze en bij welke projecten tot en met 2014 wordt samengewerkt. 

De gemeente en partners spreken daarom af: 

• elkaar te informeren over hun acties; 

• acties op elkaar af te stemmen; 

• gebruik te maken van elkaars expertise en middelen; 

• samen te werken bij uitvoering van projecten en acties zoals beschreven in 
dit Verkeersveiligheidsplan. 

Om de voorziene samenwerking verder vast te leggen en verduidelijken worden in 
dit plan bij de voorgestelde acties en projecten steeds aangegeven welke partners 
hierbij betrokken zijn en welke rol ze hierbij geacht worden op zich te nemen. 
 

 
De gemeente en partners discussiëren in een workshop over doelstellingen en projecten voor het VVP 

 
Naast de samenwerking binnen de projecten blijven de volgende reguliere 
overleggen tussen de gemeente en de partners plaatsvinden: 

• Verkeersberaad (3 à 4 keer per jaar) 
(VVN + Fietsersbond + Politie + Stichting Gehandicapten Houten + Stichting 
Ouderenbond Houten +  gemeente Houten) 

• Periodiek overleg Fietsersbond + Wethouder Verkeer (3 à 4 keer per jaar) 
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3.2 Samenwerking binnen de gemeente 

Aangezien verkeersveiligheid een breed thema is dat zich uitspreid van 
infrastructuur tot communicatie en een item is in zowel het beheer als de 
ontwikkeling van de openbare ruimte zijn veel afdelingen binnen de gemeente 
Houten hierbij betrokken. Het is daarom belangrijk te streven naar een goede 
afstemming tussen de personen en afdelingen die bezig zijn met de inrichting van 
de openbare ruimte en verkeersveiligheid. 

 
Verkeersveiligheid in gemeentelijke organisatie 

De volgende afdelingen van de gemeente Houten houden zich bezig met verkeer 
en de inrichting van de openbare ruimte: 
 
Afdeling Ruimtelijk Beleid (RBL) 
Deze afdeling doet de planontwikkeling voor het gehele grondgebied van de 
gemeente. Denk hierbij aan het maken van bestemmingsplannen, verkeers- en 
vervoersplannen, volkshuisvestingsbeleid en stedenbouw. Door te bepalen waar 
welke voorzieningen en wegen moeten worden aangelegd heeft de afdeling grote 
invloed op waar, wanneer en in welke mate verkeersbewegingen zich zullen 
manifesteren. Door goed ruimtelijk beleid en slimme keuzes kunnen in de eerste 
ontwerpfase veel potentiële verkeersproblemen worden aangepakt of voorkomen.  

 
Afdeling Projectontwikkeling (POW) 
De afdeling Projectontwikkeling zorgt er voor dat de nieuwe woon-, werk- en 
recreatiegebieden van Houten tot stand komen. Hiervoor maakt de afdeling 
haalbaarheidsberekeningen en risicoanalyses voor ruimtelijke plannen en stelt zij 
grondexploitaties op. Daarnaast stelt de afdeling de contracten op voor de 
aankoop, verkoop en verhuur van gemeentelijke gronden en gebouwen.  

Door haar rol en positie heeft deze afdeling grote invloed op de inrichting van de 
openbare ruimte en leveren zij in principe de infrastructuur waarop alle 
verkeersbewegingen als gevolg van de ontwikkeling plaats moeten vinden. Deze 
afdeling heeft met haar keuzes direct invloed op het wegbeeld, de wegcapaciteit 
en daarmee een verantwoordelijkheid voor het opleveren van wegen waar 
gevaarlijk verkeersgedrag zoveel mogelijk onmogelijk is en de randvoorwaarden 
biedt voor een veilige verkeersafwikkeling. 

 
Afdeling Openbare Werken 
De afdeling Openbare Werken is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 
van de openbare verlichting, verkeerszaken, wegen, verkeersborden, 
straatnaamborden, rioleringen, bruggen, begraafplaats, speelplaatsen, 
sportvelden, openbaar groen, reconstructies en civiel technische werken.  

Deze afdeling behandelt alle vragen van bewoners over verkeer en beheert een 
budget voor kleine infrastructurele maatregelen om waar nodig aanpassingen aan 
de wegen te kunnen doen. De afdeling neemt het beheer van de door POW 
ontwikkelde openbare ruimte over. 

De verantwoordelijkheid van de buitendienst ligt bij het schoon, heel en veilig 
houden van de openbare voorzieningen. Via wijkgericht samenwerken worden 
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bewoners betrokken bij het dagelijks verzorgend onderhoud, bij specifieke 
problemen uit de wijk en eventuele herinrichting.  

 
Streefbeeld interne samenwerking verkeersveiligheid 

Op de beschreven afdelingen is bij projecten en ontwikkelingen het verkeer slechts 
één van de vele factoren die bij het nemen van besluiten en het maken van 
plannen en afspraken moet worden meegenomen. Omdat bepaalde keuzes in een 
later stadium nog een positief of negatief effect kunnen hebben op de 
verkeerssituatie en de verkeersveiligheid is het van belang dat dit aspect toch elke 
keer een plek krijgt in het keuzeproces. 

Voor een goede afstemming tussen de afdelingen en het waarborgen van 
aandacht voor verkeersveiligheid en een veilige en duidelijke inrichting van de weg 
worden de volgende afspraken gemaakt: 

• De afdeling RBL bespreekt de mogelijke gevolgen wat betreft 
verkeersontwikkeling, verkeersattractie en invloed op de aanwezige 
infrastructuur bij planvorming rondom nieuwe woningen, wegen en 
voorzieningen met de afdeling POW en OW en legt deze in een memo vast; 

• Ontwerpen van nieuwe verkeerssituaties (borden/inrichting) worden ter 
toetsing voorgelegd aan de verkeerskundigen van OW. Zij toetsen of de 
inrichting voor weggebruikers duidelijk is, voldoet aan de landelijke richtlijnen 
en is voorzien van de wettelijk voorgeschreven verkeerstekens; 

• Indien voor werkzaamheden en aanpassingen van verkeersituaties en 
bebording verkeersbesluiten nodig zijn worden deze door de afdeling 
Openbare Werken voorbereid. De afdelingen RBL en POW vragen deze 
tijdelijk aan. 

• De medewerkers maken zo mogelijk gebruik van elkaars expertise en 
(praktijk)ervaring; 

• Voorgenomen werkzaamheden en aanpassingen aan inrichting van de 
openbare ruimte worden gecommuniceerd en zoveel mogelijk op elkaar 
afgestemd; 

• samen te werken bij uitvoering van projecten en acties zoals beschreven in 
dit Verkeersveiligheidsplan. 
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Hoofdstuk 4 
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Werkwijze en projecten 
infrastructuur 
 
4.1 Uitgangspunten infrastructuur Houten 

Of een weg wel of niet verkeersveilig is hangt niet alleen af van de inrichting. Dit 
hangt namelijk in eerste plaats af van het gedrag van de verkeersdeelnemers zelf. 
Een duidelijke, begrijpbare en overzichtelijke infrastructuur is echter wel een 
belangrijke basis om te zorgen dat verkeersdeelnemers zich op een veilige manier 
kunnen verplaatsen.  

Bij een goed ingerichte weg is voor iedereen duidelijk welk verkeersgedrag 
gewenst is en welke verkeersregels van toepassing zijn. De kans op fouten is dan 
klein en ook de gevolgen van een fout blijven zo veel mogelijk beperkt.  De door de 
wegbeheerder aangeboden infrastructuur is een middel waarmee bepaald gedrag 
gestuurd of afgedwongen kan worden. Daarmee heeft de wegbeheerder grote 
invloed op het gedrag dat op de weg getoond zal worden.  

De gemeente Houten richt daarom de wegen zo in dat: 

• voor de weggebruiker duidelijk is welke verkeersregels van toepassing zijn 
en welk verkeersgedrag verwacht wordt; 

• onacceptabel en gevaarlijk verkeersgedrag fysiek zo veel mogelijk 
onmogelijk wordt gemaakt; 

• er geen aanleiding is om van de geldende verkeersregels af te wijken of een 
risico te nemen; 

• de inrichting van de wegen aansluit op wat landelijk gebruikelijk is en 
aansluit op het verwachtingspatroon van de verkeersdeelnemer;  

• op punten waar verkeersdeelnemers op elkaar moeten anticiperen er 
genoeg tijd en zicht is om dit naar behoren te kunnen doen; 

• De positie van de kwetsbare deelnemer door de inrichting en 
verkeersmaatregelen gunstig is ten opzichte van het gemotoriseerde 
verkeer. 

 
Duurzaam Veilig uitgangspunt wegontwerp Houten 

Wat de inrichting van de infrastructuur betreft zijn de richtlijnen van het programma 
Duurzaam Veilig het voornaamste uitgangspunt. Dit concept heeft sinds 1996 
landelijk zijn waarde bewezen. Dit is goed te zien aan de afname van het aantal 
ernstige verkeersongevallen sinds aan de hand van deze principes de inrichting 
van de Nederlandse wegen wordt uitgevoerd. 

De basisprincipes gericht op infrastructuur staan in een tabel kort weergegeven: 
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 Duurzaam Veilig-principe  Beschrijving  

Functionaliteit van wegen  Monofunctionaliteit van wegen: 'stroomweg', 

'gebiedsontsluitingsweg' of 'erftoegangsweg' 

in een hiërarchisch opgebouwd wegennet  

Homogeniteit van massa's en/of 

snelheden en richting  

Gelijkwaardigheid in snelheid, richting en 

massa bij matige en hoge snelheden  

Herkenbaarheid van de vormgeving van 

de weg en voorspelbaarheid van 

wegverloop en van gedrag van 

weggebruikers  

Omgeving en gedrag van andere 

weggebruikers die de verwachtingen van 

weggebruikers ondersteunen via consistentie 

en continuïteit van het wegontwerp  

Vergevingsgezindheid van de omgeving 

en van weggebruikers onderling  

Letselbeperking door een vergevingsgezinde 

omgeving  
Basisprincipes voor een Duurzaam Veilige infrastructuur, Bron: SWOV-Factsheet - Achtergronden bij de 
vijf Duurzaam Veilig-principes (SWOV = stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) 
 
In Houten zijn de eerste drie uitgangspunten duidelijk toegepast. Er is een netwerk 
van (brom)fietsroutes waarbij de weg alleen met het autoverkeer gedeeld wordt 
waar de intensiteiten en snelheden laag zijn. De exclusieve hoofdstructuur voor het 
autoverkeer loopt om de woonbuurten heen. De kruisingen met belangrijke 
fietsroutes zijn ongelijkvloers. Het autoverkeer en fietsverkeer delen binnen de 
kernen alleen de weg waar de verkeersintensiteiten voor het autoverkeer niet hoog 
zijn en de maximum snelheid 30 km/uur is. De woonstraten zijn door hun inrichting 
en omliggende huizen als zodanig goed herkenbaar. Dankzij de wegenstructuur 
met Rondweg en inprikkers zijn de intensiteiten in de woonstraten laag en hoeven 
Houtenaren nooit lange afstanden af te leggen voordat ze bij de Rondweg zijn.  

Door de gekozen infrastructuur en toepassing van de principes van het programma 
Duurzaam Veilig biedt het Houtense wegennet een goede basis voor 
verkeersveilig gedrag van de verkeersdeelnemers. Deze principes worden ook bij 
aanleg van nieuwe wegen, wijken en voorzieningen toegepast zodat na aanleg 
alleen kleinere aanpassingen aan de infrastructuur gedaan hoeven te worden op 
plekken dat het getoonde verkeergedrag door een infrastructurele aanpassing kan 
worden bijgestuurd.  

De principes Vergevingsgezindheid en Statusonderkenning zijn vanaf 2005 
geïntroduceerd. Deze principes benadrukken dat het verkeer duurzaam veilig moet 
zijn voor iedereen en niet alleen de gemiddelde weggebruiker. De 
taakbekwaamheid verschilt tussen mensen. Onervaren weggebruikers en ouderen 
hebben bijvoorbeeld nog onvoldoende ontwikkelde of juist afkalvende 
competenties, maar ook de gemiddelde weggebruiker heeft een lagere 
taakbekwaamheid als hij bijvoorbeeld vermoeid is, of onder invloed van alcohol of 
drugs. Daarom moeten generieke verkeersveiligheidsmaatregelen aangevuld 
worden met specifieke maatregelen die gericht zijn op de groepen met een lagere 
taakbekwaamheid. 

Inzet op fysieke vergevingsgezindheid is belangrijk bij het voorkomen van letsel, 
ook als de aanleiding van het ongeval niet in de infrastructuur ligt. Een 
vergevingsgezinde omgeving zorgt ervoor dat de gevolgen van gemaakte fouten 
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beperkt blijven. Dit is met name belangrijk in verkeerssituaties waar hard wordt 
gereden.  

4.2 Speerpunten infrastructuur 

Op basis van het ongevallenbeeld en klachten en meldingen vanuit de inwoners 
zijn in hoofdstuk 2 een zestal speerpunten voor het verkeerveiligheidsbeleid tot 
2015 geformuleerd. Dit betekent dat wordt gekeken op waar aanpassingen in de 
infrastructuur kunnen leiden tot verbetering van de verkeersveiligheid voor de 
genoemde doelgroepen en verkeerssituaties.  

Speerpunt 1: Minder ongevallen fietsers door verkeerd  verlenen van voorrang  
De gemeente wil binnen de 30-zones het aantal ongevallen tussen (brom)fietsers 
en auto’s terugdringen. Deze doen zich met name voor op de kruisingen tussen 
hoofd(brom)fietsroutes en het autoverkeer op de inprikkers. Het is van belang de 
inrichting van deze kruispunten nog eens goed te bekijken en te beoordelen of zij 
afdoende voldoen aan de eerder in dit hoofdstuk genoemde uitgangspunten.  

Kruisingen die speciaal beoordeeld moeten worden zijn: 

• Kruising De Poort – Chamavenpoort 

• Kruising De Poort – Vikingenpoort 

• Kruising De Molen – fietspad in verlengde Koningin Emmaweg 

• Kruising De Molen (rotonde) – Kruitmolen 

• De Haag – Lijsterhaag 

• Randhoeve Lobbendijk 

• Randhoeve – Het Kant 

• Moerbeigaarde – Notengaarde 
 

 
Eén van de kruisingen van tussen auto’s en fietsers op De Poort 
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Speerpunt 2: Minder ongevallen/roodlichtnegatie op kruisingen Rondweg/De Staart 
Om het aantal ongevallen terug te dringen op de kruisingen van de Rondweg en 
de Staart met de inprikkers en andere stroomwegen moet in de eerste plaats 
worden ingezet op het terugdringen van het door rood rijden van de 
weggebruikers. Daarnaast is het voor automobilisten door verkeersdrukte moeilijk 
om vanuit verschillede inprikkers van en naar de Rondweg te komen omdat er 
geen verkeerslichten zijn. 

Kruisingen die tot 2015 extra aandacht behoeven zijn: 

• Kruising De Staart – Rede 

• Kruising De Staart – Rondweg 

• Kruising Rondweg – De Rede 

• Kruising Rondweg – De Slag 

• Kruising Rondweg – Oud Wulfseweg 

• Kruising Rondweg – De Hoeve 

• Kruising Rondweg – De Haag 

• Kruising Rondweg – Het Veld 

• Kruising Rondweg – De Sloot 

• Kruising Rondweg – Kruisweg 

• Kruising Rondweg – Oostrumsdijkje 

• Kruising Rondweg – De Muur 

• Kruising Rondweg – Het Meer 

• Kruising Koppeling – Het Spoor 

• Kruising De Molen (rotonde) – Kruitmolen 

Speerpunt 3: Verlagen aantal slachtoffers onder 18 jaar  
Om in beeld te krijgen waar aanpassingen in de infrastructuur ter verbetering van 
de positie van deze doelgroep wenselijk zijn moeten we eerst meer weten over de 
voor deze doelgroep gebruikte routes en ervaren knelpunten. Het streven is om 
deze in samenwerking met scholen in beeld te brengen zodat op basis daarvan 
eventuele maatregelen uitgewerkt kunnen worden. Een project gericht op de 
positie van deze jonge kwetsbare verkeersdeelnemers met beperkte 
taakbekwaamheid sluit goed aan op de nieuwe principes van het programma 
Duurzaam veilig gericht op de kwetsbaardere groepen in het verkeer. 

Speerpunt 4: Minder ongevallen en overlast bromfietsers  
Het is moeilijk om voor deze groep gerichte maatregelen te treffen. Omdat de 
infrastructuur geschikt moet blijven voor fietsers en voertuigen als scootmobielen 
en uit ervaring blijkt dat het effect van bromfietsdrempels beperkt is zijn er geen 
goede effectieve maatregelen beschikbaar. Daarom wordt in eerste instantie voor 
dit speerpunt vooral ingezet op gedragsbeïnvloeding van de bromfietsers door hun 
te wijzen de gevolgen van hun gedrag en eigen kwetsbare positie in het verkeer en 
door inzet op handhaving.  
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Daar waar echter door een gerichte maatregel ongewenst gedrag van bromfietsers 
effectief aangepast kan worden zal de gemeente dit niet laten. Overigens zal door 
de aandacht voor de genoemde kruispunten tussen het (brom)fietsnetwerk en 
inprikkers ook de veiligheidspositie voor bromfietsers verbeteren.   

Speerpunt 5: Snelheid 
De meeste klachten van bewoners over te hard rijden komen uit de wijken in de 
kern Houten (met name Houten Zuid). In de praktijk blijkt dat het hier meer om het 
gevoel gaat dat er te hard wordt gereden of dat het gaat om een zeer beperkt 
aantal auto’s dat te hard rijdt. Op de wegen in het buitengebied en op de Rondweg 
wordt wel stelselmatiger te hard gereden. 

Met het oog op de gewenste doorstroming van het verkeer op de Rondweg en de 
diverse bijzondere transporten die van deze weg gebruik moeten kunnen maken, 
zijn de mogelijkheden voor snelheidsremmende maatregelen beperkt. Dit geldt ook 
voor de wegen in het buitengebied. Omdat de weg geschikt moet blijven voor 
vrachtauto’s en landbouwcombinaties en rekening moet worden gehouden met de 
ondergrond en fundering van omliggende huizen kunnen maatregelen als 
asverspringingen en drempels niet zonder meer toegepast worden. Voor het 
buitengebied moet goed gekeken te worden of het wegbeeld (markering en 
belijning) klopt met de gewenste snelheden en of aanpassingen om dit te 
verbeteren wenselijk zijn. 
 

 
Wegversmalling in 30-zonegrens in Tull en ‘t Waal 

Daar waar in een straat meerdere bewoners ervaren dat er te hard wordt gereden 
wil de gemeente met hen in contact treden om samen te bekijken en te meten wat 
er echt aan de hand is. Daar waar werkelijk te hard wordt gereden en een fysieke 
maatregel inpasbaar en effectief is zal de gemeente in overleg met de 
omwonenden en overgaan tot een infrastructurele ingreep. Het moment van 
realisatie zal wel afhankelijk zijn van de beschikbare financiële middelen. 

Speerpunt 6: Alcohol in het verkeer 
Alcohol en drugs in het verkeer zijn een puur gedragsprobleem. Er vloeien dan ook 
geen op infrastructuur gerichte projecten voort uit dit speerpunt. Alleen als voor de 
uitvoering van controles of campagne een kleine infrastructurele aanpassing 
noodzakelijk is wordt hier in voorzien. 
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4.3 Werkwijze en randvoorwaarden kleine ingrepen in frastructuur 

Zoals eerder gesteld is de infrastructuur van Houten in principe een goede basis 
voor een veilig verkeersbeeld. Toch zijn er altijd plekken waar de verkeerssituatie 
beter kan of waar veranderingen in de omgeving of in de verkeerstromen vragen 
om een aanpassing van de inrichting van de weg. Hiervoor heeft de afdeling OW 
een jaarlijks budget van €35.000,- euro beschikbaar. Dit geeft de gemeente de 
mogelijkheid om adequaat te kunnen reageren op gesignaleerde knelpunten. 

De laatste jaren blijkt dit budget niet toereikend. Dit komt door de groei van het 
aantal inwoners en toename van het verkeer. Er komen vooral veel vragen vanuit 
Houten Zuid waar nieuwe inwoners de gemeente wijzen op in hun ogen 
onlogische, onwenselijke of gevaarlijke situatie. Ook wordt er meer een beroep 
gedaan op dit budget doordat door versobering en het kritischer afwegen en 
plannen van groot onderhoud er minder vaak op dit soort lopende projecten 
aangesloten kan worden.   
 
De verwachting is dat het sterkere beroep op dit budget voor infrastructuur de 
komende jaren zal blijven bestaan door oplevering van nieuwe woongebieden in 
Houten Zuid, de gevolgen en losse eindjes naar aanleidingen van aanpassingen in 
en rond het centrum, geplande aanpassingen in het Oude Dorp en uitbreiding van 
het aantal voorzieningen van de verzorgingsgebieden.  
 
Afwegingskader aanpassingen infrastructuur 

Met het beschikbare budget voor infrastructurele maatregelen kunnen niet alle 
door bewoners en partners aangegeven knelpunten kunnen worden aangepakt.; Er 
zal altijd kritisch gekeken moet worden of er echt sprake is van een probleem en of 
de situatie met een infrastructurele aanpassing kan worden verbeterd. Daarom 
stelt de gemeente zichzelf de volgende vragen: 

• Klopt de inrichting met RVV (Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens)? 

• Past inrichting voor zo ver mogelijk voor de situatie binnen Duurzaam Veilig? 

• Is de situatie voor de weggebruiker duidelijk, herkenbaar, en overzichtelijk? 

• (H)erkent de gemeente het probleem? 

• Is de situatie met een beperkte infrastructurele maatregel (effectief) te 
verbeteren? 

• Hebben aanpassingen een ongewenst negatief effect voor bepaalde 
verkeersdeelnemers (hulpdiensten, kwetsbare verkeerdeelnemers)?  

Indien de beantwoording van deze vragen aanleiding geeft tot het nemen van 
maatregelen worden deze uitgewerkt en uitgevoerd. Indien de ingreep die nodig is 
om de situatie te verbeteren niet kan worden bekostigt vanuit het budget voor 
kleine infrastructurele maatregelen wordt de aanleg uitgesteld en wordt hiervoor 
eventueel extra financiering gezocht met behulp van subsidies. Als dit niet mogelijk 
is zal geprobeerd worden de verkeerssituatie bij de eerstvolgende ronde voor groot 
onderhoud of project bij deze locatie mee te nemen. 
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Werkwijze bij vragen om snelheidsremmende maatregelen 

In de nieuwe Leefbaarheidmonitor staat dat veel bewoners het hard rijdende 
verkeer als belangrijk probleem ervaren. Regelmatig zoeken bewoners contact met 
de gemeente om aan te geven dat er bij hen in de straat of buurt te hard wordt 
gereden. Omdat in het verleden is gebleken dat de klachten en oplossingen niet 
altijd met andere omwonenden werden gedeeld en daardoor draagvlak voor 
maatregelen ontbrak wordt vanaf 2011 de volgende werkwijze gehanteerd: 

1. De bewoner die meldt dat er te hard wordt gereden wordt gevraagd deze 
klacht door meer bewoners te laten bevestigen door in de straat 
handtekeningen te verzamelen. Daarbij wordt  gevraagd een representatieve 
werkgroep samen te stellen waarmee de gemeente samen het 
vervolgproces kan doorlopen. Op deze wijze wordt getest of het probleem 
breder wordt ervaren en wordt ook een constructieve en meewerkende 
houding van bewoners gevraagd. Draagvlak onder de bewoners en 
samenwerking met een werkgroep is voorwaarde voor het nemen van 
verdere maatregelen. 

2. De gemeente laat de bewonerswerkgroep een meetlocatie aanwijzen en 
voert hier snelheidsmetingen uit. 

3. De meetresultaten worden besproken met de werkgroep en verkend wordt 
of en welke maatregelen nodig zijn. De realisatie van infrastructurele 
maatregelen door de gemeente is alleen aan de orde als er een duidelijk 
gemeten snelheidsprobleem is en er maatregelen mogelijk zijn waarvan 
verwacht kan worden dat ze een positief effect zullen hebben op de 
verkeersveiligheid. Nadelige effecten voor de bereikbaarheid van 
achterliggende straten voor hulpdiensten, gemeentediensten (ophaal vuilnis) 
en voor vrachtverkeer (ivm verhuizingen en bezorging materialen) worden 
hierbij zorgvuldig afgewogen. Naast maatregelen op het gebied van 
infrastructuur worden ook de maatregelen gericht op gedragsbeïnvloeding 
besproken. Zeker wanneer duidelijk is dat infrastructurele maatregelen niet 
de oplossing vormen voor het ervaren probleem.  

4. Maatregelen worden samen uitgewerkt met de werkgroep. Bij deze 
uitwerking wordt rekening gehouden met andere lopende en voorziene 
projecten en het beschikbare budget. 

5. De werkgroep draagt de uitgewerkte maatregelen uit onder de 
medebewoners en bevestigd het draagvlak voor de voorgestelde 
maatregelen door het verzamelen van handtekeningen. 

6.  De gemeente informeert alle omwonenden en voert maatregelen uit. 

 

Werkwijze bij maatregelen bij scholen 

Omdat de verkeersveiligheid van kinderen een belangrijk speerpunt is staat de 
gemeente open voor vragen vanuit scholen om verkeersmaatregelen. Dit wil echter 
niet zeggen dat verkeersmaatregelen zonder meer worden uitgevoerd. Ook de 
school moet haar aandeel en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de 
kinderen in de schoolomgeving en op de schoolroutes erkennen.   
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De gemeente en school brengen daarom eerst door middel van een onderzoek, 
dat met medewerking van leerlingen en ouders wordt uitgevoerd, het haal- en 
brengverkeer en de verkeersstromen in beeld. Op basis van dit onderzoek kan 
worden bepaald welke maatregelen op het gebied van infrastructuur en 
gedragsbeïnvloeding tot een verbetering van de verkeerssituatie kunnen leiden. De 
school kan de onderzoeksgegevens daarbij gebruiken om met de ouders en 
leerlingen over het verkeer rond de school te communiceren. De gemeente zal 
vooral inzetten op maatregelen die nodig zijn als randvoorwaarde voor het juiste en 
gewenste gedrag van de verkeersdeelnemers. 
 

 
Parkeermaatregelen bij SBO De Wissel 

Er zijn gemeentes die het behalen van het Utrechts VerkeersVeiligheidsLabel 
(UVL) van het ROV als vereiste zien voor het nemen van fysieke maatregelen in 
de schoolomgeving, De gemeente Houten wil dit niet doen. Het traject voor het 
behalen van het UVL duurt lang. Bovendien is op dit moment niet zeker of het ROV 
de UVL-scholen zal blijven begeleiden in de toekomst. De gemeente ziet de 
samenwerking bij het verkeersonderzoek en uitwerken van verkeersmaatregelen 
als goede graadmeter voor de betrokkenheid en inzet van de school voor haar 
aandeel in verkeersveiligheid op de schoolroutes en in de schoolomgeving.  

 

4.4 Ontwikkelingen in het gebruik van de Houtense i nfrastructuur 

De gemeente Houten wordt steeds vaker geconfronteerd met nieuwe typen 
vervoermiddelen en voertuigen in het verkeer. De gemeente ziet het als haar taak 
om steeds te beoordelen of de komst van nieuwe voertuigen en nieuw gebruik van 
de infrastructuur nadelige gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en of 
aanpassingen aan de infrastructuur of het nemen van andere maatregelen nodig 
is. In de periode tot 2015 zal de komst van nieuwe verkeersdeelnemers gevolgd 
worden. Twee recente nieuwkomers worden al met speciale aandacht gevolgd. 
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Segway 
De Segway is een elektrisch aangedreven, zelfbalancerend eenpersoons 
vervoermiddel dat langzaam maar zeker zijn intrede maakt op het Nederlandse 
wegennet. Het voertuig verplaatst een persoon rechtopstaand op een platform dat 
hangt tussen twee wielen. De gebruiker bestuurt het apparaat door het verplaatsen 
van het lichaamsgewicht. Door naar voren te leunen laat men de Segway PT 
voorwaarts bewegen en door achterwaarts te leunen laat men hem naar achteren 
rijden. Hij stopt als men rechtop gaat staan. Door aan de handgreep te draaien laat 
men de Segway naar links of naar rechts draaien. Een Segway is voorzien van 
twee standen: de 6 km-stand, of voetgangersmodus die geschikt is voor 
voetgangersgebieden en de 20 km-stand, of fietsmodus, die geschikt is voor op het 
fietspad. 

Sinds 1 juli 2008 is het gebruik van de Segway op de openbare weg toegestaan op 
fietspaden en bij het ontbreken daarvan op rijbanen, met een maximumsnelheid 
van 25 kilometer per uur. Gehandicapten mogen de Segway op het trottoir of 
voetpad gebruiken, de maximumsnelheid hierbij is 6 kilometer per uur. Voor het 
besturen van een Segway dient men minimaal 16 jaar oud te zijn. Een uitzondering 
geldt voor gehandicapten jonger dan 16 jaar met een medische verklaring. 
Segways zijn in Nederland niet meer kentekenplichtig.  

Hoewel het Houtens fietsnetwerk op het eerste gezicht ideaal lijkt voor het gebruik 
van Segways worden deze voertuigen zelden of nooit gezien. Dit lijkt te gaan 
veranderen. Een bezorgdienst van pizza’s heeft al aangegeven met Segways te 
gaan experimenteren. 
 

 
Ondernemer toont nieuwe bezorgsegway voor pizza’s in Houten 

Vooralsnog lijkt er geen aanleiding te zijn voor het nemen van maatregelen om 
verkeersonveilige situaties te voorkomen.  
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Electrocars 
Kinderdagverblijf Kidslodge gebruikt elektrisch aangedreven golfkarretjes 
(Electrocars) om kinderen te vervoeren via het openbare wegennet van Houten, 
waaronder met name de (brom)fietspaden. De gemeente staat daar positief 
tegenover, omdat met deze innovatieve manier van vervoer de CO2 uitstoot 
vermindert en minder overlast geeft dan de traditionele vervoersmiddelen van de 
naschoolse opvang (grote en kleine bussen).  

Menging met fietsverkeer wordt vanuit verkeersveiligheidsoogpunt acceptabel 
geacht en hiertoe zijn strenge voorschriften opgenomen in de verstrekte ontheffing. 
Deze ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) vereist voor zowel de Electrocars als de 
Electrocars met een aanhangwagen. De Electrocars hebben een 
maximumsnelheid van 20 km/u. Dit is vergelijkbaar met een fiets. 
  

 
Electrocar met aanhangwagen van Kidslodge 

Inmiddels is duidelijk dat Kidslodge haar diensten met electrocars wil uitbreiden en 
dat ook andere bedrijven geïnteresseerd zijn in het gebruik van deze voertuigen. 
Het is daarom van belang goed te volgen hoe de komst van deze electrocars in de 
praktijk uitpakt. Bekeken moet worden welke invloed dit heeft op de veiligheid van 
fietsers, of er gevaarlijke situaties ontstaan daar waar het wegverkeer gekruist 
wordt en of de bestuurders van de wagentjes zich voldoende houden aan de door 
de gemeente opgestelde voorschriften. Als blijkt dat de electrocars zonder grote 
problemen als nieuwe gebruikers van het fietsnetwerk begroet kunnen worden zal 
moeten worden bekeken of infrastructurele aanpassingen wenselijk zijn om een 
optimaal en veilig gebruik van de fietspaden mogelijk te maken 
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4.5 Projecten infrastructuur 2011 - 2015 

Om resultaat te boeken op de speerpunten van dit Verkeersveiligheidsplan en te 
zorgen voor een veilige en betere infrastructuur zet de gemeente Houten tot 2015 
in op de volgende projecten: 
 

1. Opschoning verkeersborden 
Per kwadrant van de kern Houten worden de aanwezige verkeersborden 
gescreend. Er wordt gecontroleerd of de juiste borden op de juiste plaats staan. 
Waar nodig worden verkeersborden verplaatst of vervangen. Voor elk bord wordt 
nagegaan of deze moet blijven hangen en de aanleiding of onderliggend 
verkeersbesluit nog actueel is. 
 

2. Screening punten auto-fiets 
Een aantal kruispunten tussen hoofdfietsroutes en de invalsroutes voor het 
autoverkeer worden geobserveerd en gescreend. Voor elk kruispunt wordt bepaald 
of aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn. Het gaat om de volgende 
kruispunten: 

• Kruising De Poort – Chamavenpoort 

• Kruising De Poort – Vikingenpoort 

• Kruising De Molen – fietspad in verlengde Koningin Emmaweg 

• Kruising De Molen (rotonde) – Kruitmolen 

• De Haag – Lijsterhaag 

• Randhoeve Lobbendijk 

• Randhoeve – Het Kant 

• Moerbeigaarde – Notengaarde 
 

3. Proef alternatieve asverspringing 
In het buitengebied wordt stelselmatig harder gereden dan is toegestaan. De 
huidige wegversmallingen hebben onvoldoende snelheidsremmend effect. Door de 
ondergrond en fundering van omliggende huizen is de aanleg van drempels geen 
optie. De gemeente plaatst een nieuwe asverspringing met behulp van 
straatjuwelen op de Waalseweg. Door metingen en een proefperiode moeten 
blijken of deze maatregel effectief is zonder dat de maatregel te veel door het 
landbouwverkeer beschadigd wordt. 
 

4. Fietspad Beusichemseweg en maatregelen 30-zone ‘t Goy 
Om het fietsen veiliger en aantrekkelijker te maken (zeker voor ouders en kinderen 
en recreanten) wordt tussen Houten en ’t Goy naast de Beusichemseweg een 
fietspad gerealiseerd. In ’t Goy worden aanvullend maatregelen getroffen voor een 
goede aansluiting van het fietspad op de weg en het terugdringen van te hard 
rijden in de kern. 



 

 
42 

 
Verkeersveiligheidsplan Houten 2011 - 2015 

5. Fietspad Oostromsdijkje 
In samenwerking met de gemeente Bunnik wordt een fietspad aangelegd parallel 
aan het Oostromsdijkje om het fietsen tussen Houten, Odijk en Werkhoven veiliger 
en aantrekkelijker te maken. 
 

6. Screening verkeersborden en markering buitengebied 
Er wordt gecontroleerd of op de wegen in het buitengebied de markering en 
bebording nog juist en compleet is. Hierbij wordt ook bekeken of de inrichting goed 
aansluit op de inrichting van de wegen in de omliggende gemeentes. Daar waar 
verbeteringen mogelijk zijn wordt contact gezocht met de buurgemeente. 
 

7. Aanschaf meetlus 
Om meer inzicht te krijgen in de verkeersintensiteiten en gereden snelheden op het 
Houtense wegennet wil de gemeente zelf de middelen hebben om metingen uit te 
voeren. Dan kan ook sneller dan nu ingespeeld worden op vragen en opmerkingen 
vanuit de partners en bewoners. De beschikbaarheid van meetapparatuur is ook 
van belang om samen met bewoners aan de slag te gaan.  
  

8. Evaluatie golfkarretjes 
in juli 2011 wordt een eerste evaluatie gemaakt van het gebruik van de Houtense 
fietspaden door electrocars. Bepaald wordt of en hoe dit kan zonder dat de 
veiligheid voor de andere fietsers te veel onder druk komt te staan. 
   

9. Verkenning toepassing (school)erven in Houten 
Alle woonwijken in Houten Zuid zijn ingericht als 30-zone. De gekozen inrichting 
(er zijn vaak geen stoepen) lijkt op veel plekken ook op een erf. Het kan voor 
weggebruikers veel duidelijker en voor de bewoners veiliger zijn om bepaalde 
straten ook als erf aan te wijzen met de daarbij geldende verkeersregels. Gekeken 
moet worden onder welke voorwaarden dit moet kunnen en of het ook leidt tot een 
voorzichtiger rijgedrag. Ook bij scholen kan een erf-regime wellicht duidelijkheid 
geven waar er geparkeerd mag worden en de positie van de lopende en fietsende 
kinderen verbeteren.  
 

10.  Verkenning vervoer naschoolse opvang 
Elke schooldag gaan er in Houten veel kinderen naar de naschoolse opvang. Dit 
leidt tot veel vervoersbewegingen met o.a. busjes, touringcars en electrocars. 
Samen met de bedrijven die dit vervoer organiseren wordt bekeken of de Houtense 
infrastructuur, nieuwe technische ontwikkelingen of slimme samenwerking kan 
leiden tot vervoer met minder motorvoertuigen in de wijken. 
 

11. Onderzoek verkeerslichten Rondweg 
Het autoverkeer op de Rondweg neemt toe. Met name op het zuidelijke deel waar 
steeds meer woningen zijn opgeleverd. Onderzocht wordt of de huidige 
aansluitingen van de inprikkers van de woonwijken op de Rondweg nog volstaan of 
dat plaatsing van extra verkeerslichten nodig is.  
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12. Aanpassingen VRI’s/kruisingen Rondweg 
Als uit het onderzoek blijkt dat extra verkeersregelinstallaties of andere 
aanpassingen aan de kruisingen op de Rondweg nodig zijn voor een goede en 
veilige afwikkeling van het verkeer worden de benodigde aanpassingen uitgewerkt 
en gerealiseerd. De snelheid waarmee dit gaat zal afhangen van de 
beschikbaarheid van financiële middelen.  
 

13. Rapportages steekproef Roodlicht Rondweg   
De gemeente heeft in 2010 software laten installeren om de gegevens die de 
meetlussen bij de verkeerslichting op de Rondweg registreren te kunnen 
verwerken. Zo kan worden gezien hoe vaak en op welke momenten er door het 
rode licht wordt gereden. Elke drie maanden neemt de gemeente een steekproef 
van een aantal verkeerslichten. Deze gegevens worden doorgegeven aan de 
politie zodat gerichte handhaving kan volgen. Op basis van de gegevens zal de 
gemeente ook bekijken of aanpassingen aan de instelling van de regelingen nodig 
zijn. De resultaten van de steekproef worden ook gepubliceerd om aandacht te 
vragen voor roodlichtnegatie op de Rondweg. 
 

14. Onderzoek enkelvoudige ongevallen fietspaden 
Het aantal enkelvoudige fietsongevallen (ongevallen zonder betrokkenheid van 
andere verkeersdeelnemers) is groot. Jaarlijks worden in Nederland bijna 5.000 
fietsers in het ziekenhuis opgenomen, vanwege een enkelvoudig fietsongeval. Dat 
is 60 procent van alle ernstige fietsslachtoffers. Bovendien neemt het aantal 
enkelvoudige fietsongevallen toe. Deze enkelvoudige ongevallen zijn een 
speerpunt voor de Houtense Fietsersbond en daarom wordt in samenwerking met 
de gemeente in beeld gebracht welke risico’s hierop in Houten zijn en wat er kan 
worden gedaan om enkelvoudige fietsongevallen zo veel mogelijk te voorkomen. 
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Werkwijze en projecten 
gedragsbeïnvloeding 
 
5.1 Uitgangspunten gedragsbeïnvloeding  

Zoals eerder gesteld is de taak van een wegbeheerder te zorgen voor een 
infrastructuur die de verkeersstromen goed kan verwerken en duidelijk laat zien 
welk gedrag van de verkeersdeelnemers gewenst is om de infrastructuur zo goed 
en veilig als mogelijk te laten functioneren. Het is vervolgens aan de 
verkeersdeelnemers om zo verstandig en veilig mogelijk gebruik te maken van de 
aangeboden infrastructuur.  

Omdat het gedrag van de verkeersdeelnemers wel een bepalende factor is voor de 
uiteindelijke veiligheid op de weg en de beleving van veiligheid van omwonenden 
en andere verkeersdeelnemers investeert de gemeente ook in projecten die hier 
op gericht zijn. Het doel van deze projecten is om bij te dragen aan voldoende 
kennis van de verkeersdeelnemers, een goede attitude en verantwoord gedrag. 

Voor de periode 2011-2015 baseert de gemeente haar inzet op het gebied van 
gedragsbeïnvloeding op de volgende uitgangspunten: 

• De gemeente sluit aan en maakt gebruik van landelijke en regionale 
campagnes op het gebied van verkeersveiligheid; 

• De nu goed lopende jaarlijks terugkerende activiteiten gericht op voorlichting 
en gedragsbeïnvloeding worden voortgezet zo lang de betrokken partners in 
het veld hier hun bijdragen aan kunnen en willen leveren; 

• De inspanningen van de gemeente boven op de jaarlijkse campagnes en 
vaste activiteiten worden toegespitst op activiteiten en projecten die 
voortkomen uit de in dit Verkeersveiligheidsplan geformuleerde 
speerpunten; 

• De gemeente zoekt naar nieuwe en extra mogelijkheden om Houtenaren 
zelf actief te laten deelnemen bij het werken aan een attitude en 
gedragsverandering van verkeersdeelnemers in de eigen straat of buurt; 

• Er wordt voor de speerpunten gezocht naar innovatie en nieuwe methoden 
en projecten voor een zo groot mogelijke kans op aandacht en publiciteit en 
kans op daadwerkelijke gedragsverandering. 

 
Het is moeilijk te meten of te zeggen wat de resultaten van projecten en acties op 
het gebied van gedragsbeïnvloeding zijn. Een Noorse meta-analyse op basis van 
beschikbare onderzoeken concludeert dat campagnes die op zich zelf staand 
uitgevoerd nauwelijks effect hebben op het aantal ongevallen. Er worden wel 
resultaten geboekt wanneer de campagnes worden ondersteund door handhaving 
en educatie. Van een persoonsgerichte benadering wordt zelfs nog meer verwacht. 
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Mediacampagne op zichzelf 0,9% 

Mediacampagne + handhaving 12,7% 

Mediacampagne + handhaving + educatie 14,2% 

Plaatselijke persoonsgerichte campagnes 39,3% 
Beste inschatting effect veiligheidscampagnes volgens Noorse meta-analyse  
Bron: SWOVschrift 119, 2009 

De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van samenwerking en 
laat ook zien dat de meeste resultaten kunnen worden bereikt als bewoners 
worden betrokken en (door elkaar) persoonlijk worden benaderd. 

De ervaring met overheidscampagnes leert dat een attitude- en/of 
gedragsverandering voor een grote groep mensen een zaak van lange adem is. 
Mensen reageren vooral op elkaars gedrag. Naarmate het aantal mensen dat een 
bepaald oordeel of gedrag uitdraagt groeit, zullen meer mensen geneigd zijn dit 
gedrag te volgen. 

Het is daarom erg belangrijk om effect te bereiken dat projecten en activiteiten voor 
een langere periode worden doorgezet (10 jaar lang 1% bereiken is toch na 10 jaar 
10%!). Dit is een belangrijke reden om in bestaande projecten te blijven investeren 
en bereikte resultaten en bekendheid niet weg te laten ebben.  

In wijken en buurten kunnen bewoners het meest bereiken door met een zo groot 
mogelijke groep het gewenste verkeersgedrag uit te dragen en zelf het gewenste 
verdrag te vertonen. Dit uitgangspunt zal steeds worden uitgedragen wanneer een 
beroep op de gemeente wordt gedaan om actie en handhaving.  

Uit de literatuur (bron SWOV) blijkt ook dat het belangrijk is dat in campagnes het 
gewenste gedrag getoond wordt in plaats van wat ongewenst is. Ook is duidelijk 
dat een campagne alleen aankomt wanneer de doelgroep het gevoel heeft of krijgt 
dat het om een voor hen relevant probleem gaat en dat er duidelijk is welke 
handelingen zij geacht worden uit te voeren om gevaar te voorkomen. 

 
Duurzaam Veilig reikt verder dan infrastructuur 

Wat de inrichting van de infrastructuur betreft en verkeersveiligheidsbeleid zijn de 
richtlijnen van het programma Duurzaam Veilig het voornaamste uitgangspunt. 
Sinds 2005 zijn daar principes bijgekomen die zich meer richten op het gedrag van 
verkeersdeelnemers: 
 

 Duurzaam Veilig-principe  Beschrijving  

Vergevingsgezindheid van de omgeving 

en van weggebruikers onderling  

Letselbeperking door een 

vergevingsgezindheid en anticipatie van 

weggebruikers op gedrag van anderen  

Statusonderkenning door de 

verkeersdeelnemer  

Vermogen om taakbekwaamheid te kunnen 

inschatten  
Bron: SWOV-Factsheet - Achtergronden bij de vijf Duurzaam Veilig-principes  
(SWOV = stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) 
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Vergevingsgezind (zeg maar anticiperend) weggedrag van de meer bekwame 
verkeersdeelnemers zou ruimte moeten bieden aan minder bekwame 
weggebruikers om ongestraft fouten te maken. Deze laatste moeten hun fouten 
nog wel als 'fout' ervaren om een corrigerende werking te hebben, maar de fouten 
moeten minder snel tot ongevallen leiden.  

Een vergevingsgezinde en anticiperende houding van verkeersdeelnemers is ook 
wenselijk met het oog op de komst van nieuwe vervoermiddelen. Fietsers zullen er 
rekening mee moeten houden dat de fietspaden minder exclusief zijn en moeten 
worden gedeeld met bijvoorbeeld de fietstaxi, segways en electrocars. Ook 
automobilisten moeten hier rekening mee houden op kruispunten en fietsstraten.  

Het nieuwe Duurzaam Veilig-principe van statusonderkenning tot slot, kan ook 
onveilige handelingen voorkomen. Als weggebruikers hun eigen taakbekwaamheid 
goed kunnen inschatten, kunnen ze beslissen om niet aan het verkeer deel te 
nemen of zichzelf lagere taakeisen op te leggen, wanneer ze zich op dat moment 
onvoldoende bekwaam achten (bijvoorbeeld te weinig rijervaring, te moe, te veel 
gedronken en dergelijke).  

Deze nieuwe principes richten zich vooral op communicatie en educatie en worden 
in de projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding in dit plan meegenomen. 

 
5.2 Speerpunten gedragsbeïnvloeding  

Voor de speerpunten worden de volgende mogelijkheden voor inzet op 
gedragsbeïnvloeding gezien:  

Speerpunt 1: Minder ongevallen fietsers door verkeerd verlenen van voorrang 
Houten profileert zich als fietsstad. Dit betekent dat er veel gefietst wordt in een 
vooral op fietsers gerichte omgeving. Gezocht moet worden naar een campagne of 
project waardoor nog eens extra aandacht gevraagd wordt voor de vele 
voorrangskruisingen en fietsstraten in Houten en welke voorzichtigheid daarom 
van het autoverkeer gevraagd wordt.  

Speerpunt 2: Minder ongevallen/roodlichtnegatie kruisingen Rondweg en de Staart 
Er moet worden ingezet op meer communicatie over de verkeersongevallen op de 
Rondweg door foute inschattingen en roodlichtnegatie om risicovol gedrag te 
verminderen. Voor effectieve gedragsverandering wordt de communicatie gevolgd 
door gerichte roodlichthandhaving. 

Speerpunt 3: Verlagen aantal slachtoffers onder 18 jaar  
Dit speerpunt vraagt om een tweesporenbeleid. Enerzijds zal de gemeente ouders 
en scholen stimuleren door educatie en oefening van verkeersvaardigheden 
kinderen weerbaarder te maken in het verkeer, anderzijds moeten de andere 
verkeersdeelnemers er op gewezen worden welke verantwoordelijkheden zij 
hebben ten opzichte van kinderen.  

Speerpunt 4: Minder ongevallen en overlast bromfietsers  
De bromfietsers zijn een moeilijk te benaderen groep. Om hen beter te kunnen 
bereiken zal de gemeente in haar communicatie meer aandacht besteden aan het 
belonen en stimuleren van veilig gedrag en hen wijzen op hun kwetsbare positie 
ten opzichte van het autoverkeer. Omdat klachten van bewoners zich vaak 
toespitsen op de brommers van bezorgdiensten wordt en project opgestart met 
deze partijen. 
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Speerpunt 5: Snelheid 
De meeste klachten van bewoners over te hard rijden komen uit de wijken in de 
kern Houten. In de praktijk blijkt vaak dat er maar een zeer beperkt aantal auto’s is 
dat echt te hard rijdt. Dit komt door het verschil van de wenselijke en wettelijke 
snelheden in een woonstraat. De gemeente wil inzetten op projecten die de 
autobestuurders aanzetten verder te denken dan de wettelijke snelheidslimiet en 
hun snelheid meer af te stemmen op de omgeving en andere verkeersdeelnemers.  

Speerpunt 6: Alcohol en drugs in het verkeer 
Projecten op dit gebied zijn voor de gemeente nog onontgonnen gebied. Daarom 
zullen de afdelingen Openbare Werken en Welzijn (waar meer expertise is op het 
gebied van alcohol en drugs) en de politie worden bekijken op welke wijze de 
gemeente hier een goede aanvulling kan bieden op de BOB-campagnes en 
alcohol- en drugscontroles van de politie. 

 

5.3 Projecten gedragsbeïnvloeding 2011 - 2015 

Voor de komende vier jaar zet de gemeente in op diverse projecten op het gebied 
van gedragsbeïnvloeding. Het gaat hierbij om projecten die vanuit het vigerende 
beleid worden gecontinueerd en om een aantal specifieke projecten die ter hand 
worden genomen met het oog op de speerpunten en het vergroten van de 
mogelijkheden voor bewoners en verkeersdeelnemers om zelf actie te nemen . 

 
Te continueren projecten gedragsbeïnvloeding 

 
1. Borden spelend kind 
Sinds maart 2010 zijn 10 bijzondere verkeersborden in de omloop in de gemeente 
Houten. Op het bord staan spelende kinderen afgebeeld en wordt aangegeven dat 
daar waar kinderen zijn 15 km/uur eigenlijk de maximaal gereden snelheid zou 
moeten zijn. Deze borden kunnen op aanvraag van bewoners een jaar lang in een 
straat worden geplaatst en zijn populair. Er wordt gewerkt met een wachtlijst. 
 

 
Bord ‘spelend kind’ in de Burchtmuur 
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Om meer buurtbewoners te bereiken en te betrekken en meer te informeren over 
de vaardigheden van kinderen en waarom het zo belangrijk is extra voorzichtig te 
zijn waar kinderen spelen wil de gemeente de plaatsing van de borden uitbreiden 
met extra materialen. Op dit moment wordt gedacht aan het maken van flyers en 
posters en het beschikbaar stellen van de dvd ‘kinderen hebben eigen spelregels’. 
De bewoners die de borden hebben aangevraagd kunnen deze flyers in de buurt 
verspreiden en met de posters campagne voeren. 

2. Snelheidsdisplay 
De gemeente heeft twee snelheidsdisplays (één voor inzet in 30-zones en een 
grotere voor Rondweg en buitengebied) die snelheden van passerende auto’s 
meten en deze direct aan de automobilist tonen. Zo wordt de bestuurder van de 
auto direct gewezen op de gereden en gewenste snelheid. Deze displays worden 
op aanvraag van bewoners steeds voor een beperkte periode geplaatst. 

 

 
De Snelheidsdisplays kunnen aan een lantaarnpaal worden gemonteerd en werken op zonne-energie 
 

3. Buitenspeeldag 
Al meerdere jaren doet Houten mee de Nationale Straatspeeldag. Vanaf 2011 heet 
deze dag ‘Buitenspeeldag’. Doel van de Buitenspeeldag is aandacht vragen voor 
buitenspeelruimte, beweging van kinderen en verbeteren van verkeersveiligheid 
voor kinderen. Gemeente Houten draagt financieel bij aan dit project en verzorgt 
de benodigde afsluitingen van straten. 
 

4. JONGleren 
Sinds 2009 stimuleert de gemeente Houten kinderdagverblijven om ook een 
steentje bij te dragen aan de verkeersopvoeding van kinderen.  
 

5. De scholen zijn weer begonnen 
Deze jaarlijkse landelijke actie is gericht op het attenderen van het verkeer op de 
schoolgaande jeugd aan het eind van de schoolvakantie. Op strategische plaatsen 
worden door de gemeente spandoeken opgehangen.  
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6. Verkeersexamen leerlingen basisonderwijs 
In april organiseert de lokale afdeling van VVN het verkeersexamen voor leerlingen 
van de basisschool. De gemeente Houten geeft hiervoor subsidie en blijft dit in de 
komende jaren doen omdat het belangrijk is dat kinderen zich met kennis van de 
verkeersregels en geoefende vaardigheden in het verkeer kunnen mengen. 
 

7.  UVL (Utrechts VerkeersVeiligheidsLabel) 
In 2006 is de gemeente Houten UVL-gemeente geworden. In samenwerking met 
het ROV-Utrecht zijn de Houtense scholen benaderd om actief te nemen aan het 
UVL-project. De scholen kunnen het veiligheidslabel halen als ze aandacht voor 
verkeer en verkeerseducatie een vaste plek in het jaarprogramma geven. Op dit 
moment zijn er vijf UVL-scholen. De gemeente blijft deze ondersteunen. 

Het blijkt moeilijk om in de gemeente extra scholen te vinden die zich willen 
inzetten voor het behalen van het label. Met het oog op de onduidelijkheid van de 
toekomstige ondersteuning van het UVL door het ROV-Utrecht zal de gemeente de 
scholen niet meer actief benaderen maar ze alleen op het label wijzen als zij met 
de gemeente in gesprek gaan over verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 
  

8. Actie dode hoek 
Op verzoek van de UVL-scholen is in 2009 voor het eerst op een aantal 
basisscholen les gegeven aan de leerlingen uit de bovenbouwgroepen over de 
gevaren van de dode hoek bij een vrachtauto. Door firma De Rooij Transport en 
Logistiek zijn een vrachtwagen en infrastructuur ter beschikking gesteld. De 
scholen zijn enthousiast en willen dit jaarlijks voortzetten. De gemeente neemt 
hiervoor de beperkte kosten op zich. 
 

9. Streetwise 
Het is belangrijk dat kinderen zo geoefend mogelijk het verkeer in gaan. Het pakket 
Streetwise van de ANWB geeft de scholen een verkeerseducatiepakket waarmee 
o.a. de motorieke basisvaardigheden voor het  fietsen worden getraind. Er zijn nu 
enkele scholen die gebruik hebben gemaakt van Streetwise en de gemeente wil 
meer scholen stimuleren dit te doen. 
 

10. VerkeersEducatie Jongeren 
De gemeente ondersteunt met behulp van subsidie van het ROV-Utrecht het 
geven van verkeerseducatie op de middelbare school. Aan brugklassers worden 
drie lesuren gegeven met o.a. aandacht voor veiligheid op de fiets, de dode hoek, 
verkeersregels en het effect van het dragen van oordopjes met muziek. Het 
Wellant College maakt gebruik van deze ondersteuning. 
 

11. Fietsinformatiedag 
Jaarlijks organiseren de gemeente Houten, het ROV-Utrecht en de Fietsersbond 
een Fietsinformatiedag. Het is een praktische, informatieve en gezellige dag voor 
senioren die van fietsen houden en willen blijven fietsen. Een fietsdeskundige 
bekijkt of de fietsen veilig zijn en goed zijn afgesteld. Hij geeft tips om de fiets nog 
veiliger en comfortabeler te maken en geeft informatie over aangepaste fietsen. 
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Daarnaast wordt over het verkeer gesproken, een verkeersquiz gespeeld en 
gezamenlijk een route langs verschillende verkeerssituaties. De gemeente 
financiert en faciliteert deze dag en is op de dag zelf ook aanwezig 
 

12. Fietsverlichtingactie  
Indien de politie, VVN of de fietsersbond tegen het eind van het jaar een actie wil 
voeren gericht op het voeren van goede verlichting op de fiets wordt dit door de 
gemeente Houten financieel en door inzet van capaciteit ondersteund.   
 

13. Scootmobieldag 
Jaarlijks organiseren Houten & Co en VVN een scootmobielcursus om het 
verkeersinzicht van de bestuurders te vergroten en veilig gebruik van de 
scootmobiel te bevorderen. De gemeente ondersteunt dit project financieel. 
 

 
Praktische oefeningen tijdens de Scootmobieldag 
 

14. BROEM-cursus 
Jaarlijks organiseert Houten & Co samen met VVN een BROEM (Breed Overleg 
Ouderen en Mobiliteit)dag. Tijdens deze dag kunnen ouderen zich laten informeren 
over nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen. Daarnaast kunnen 
ze zich laten testen op gehoor, ogen en reactie en een rit maken met een 
rijinstructeur. De gemeente Houten ondersteund deze dag financieel. 
 

15.  Campagneframes 
Bij alle inprikkers en in de kernen van het buitengebied staan campagneframes 
langs de weg (26 in totaal). In opdracht van de gemeente worden hier door de HR-
groep steeds de actuele landelijke campagneposters geplaatst. Er zijn 5 
wisselmomenten per jaar. 
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Projecten gericht op speerpunten VVP 

Om resultaat te boeken op de 4 speerpunten van dit Verkeersveiligheidsplan zet 
de gemeente op het vlak van gedragsbeïnvloeding in op de volgende projecten: 
 

16. Actie bromfiets 
De gemeente Houten zet in op een nieuw te ontwikkelen actie gericht op 
bromfietsers. Speciale aandacht hierbij is gericht op de bezorgdiensten van 
maaltijden. Inmiddels zijn met hen de eerste contacten gelegd en worden de eerste 
acties uitgewerkt en uitgevoerd. 
 

 
Onder toeziend oog van de media laten de bezorgdiensten hun bromfietsen testen door de politie 

 
17. Campagne Voorrang 
In Houten hebben fietsers op bijna alle kruisingen tussen weg en fietspad 
voorrang. Dit vraagt extra aandacht en voorzichtigheid van het autoverkeer. Om de 
automobilisten hier op te wijzen wil de gemeente een nieuwe in te zetten 
campagne ontwikkelen en uitvoeren. Een ander aandachtspunt dat onder dezelfde 
campagne aandacht moet krijgen is het juist verlenen van voorrang op de 
Rondweg (aandacht voor roodlichtnegatie).  
 

18. Campagne snelheid in de wijk 
Naast de inzet van speciale verkeersborden en de snelheidsdisplays wil de 
gemeente door middel van een nieuw te maken campagne gemeentebreed 
aandacht vragen voor de snelheid die gereden wordt in de kernen en woonwijken. 
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19. Bepalen nieuw instrumentarium gedragsbeïnvloeding  
Op dit moment staan er her en der in de wijken Victor Veilig poppetjes. Inmiddels 
zijn van veel poppen de rode petten en oranje vlaggetjes verdwenen. Ook zie je op 
veel kliko’s nog speciale stickers die aandacht vragen voor de snelheid in de 
straat. De gemeente beoordeelt de ervaringen met de bestaande materialen en 
gaat op zoek naar nieuwe middelen waarmee bewoners aandacht kunnen vragen 
voor ervaren verkeersproblemen in de straat. 
 

 
Victor Veilig poppetje aan lantaarnpaal op de Prins Bernhardweg 

 

20. Project alcohol en drugs in het verkeer 
Alcohol en drugs in het verkeer zullen meer aandacht krijgen van de politie. De 
gemeente wil ter ondersteuning en aanvulling hier aandacht aan besteden. 
Hiervoor wordt een samenwerking tussen de afdeling Welzijn en Openbare werken 
opgezet om in kaart te brengen welke doelgroepen bereikt zouden kunnen worden 
en hier een project voor op te zetten en uit te voeren. 
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Hoofdstuk 6 
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Verkeersveiligheidkalender 
 
 
Verkeersveiligheidkalender 2011-2015 

Om overzichtelijk in beeld te brengen wanneer de verschillende projecten in 
principe worden uitgevoerd en hoe de verschillende projecten qua planning op 
elkaar worden afgestemd zijn deze opgenomen in de verkeersveiligheidkalender. 
Deze kalender is leidraad bij de planning en afstemming met de partners. 

Hoewel in dit Verkeersveiligheidsplan een kalender voor vier jaar is opgenomen is 
het de bedoeling elk jaar opnieuw vooruit wordt gekeken en waar nodig in overleg 
met de partners wordt aangepast. Zo kan steeds zo goed mogelijk worden 
aangesloten op de actuele landelijke campagnekalender (die is op dit moment 
alleen voor 2011 bekend) en ontwikkelingen in het Houtense verkeer of op wensen 
van de partners. Bij elk jaarverslag waarin wordt teruggekeken op de uitgevoerde 
projecten zal steeds ook weer de actuele en met de partners afgestemde 
verkeersveiligheidkalender worden opgenomen. 

Naast de nationale campagnekalender, en de projecten op het gebied van 
infrastructuur en gedragsbeïnvloeding, zijn ook de op de projecten aansluitende 
gewenste handhavingacties door de politie opgenomen in de kalender. 

 
Overzicht projecten VVP 2011-2015 

In het overzichtsschema staan de projecten voorzien op het gebied van 
infrastructuur en gedragsbeïnvloeding samengevat op een rij. Per project is te zien 
of het project wordt geïnitieerd vanuit één of meer van de zes speerpunten of dat 
het deel uit maakt van de invulling van de taak die de gemeente als wegbeheerder 
heeft. 

Verder is in het schema te zien of verwacht wordt dat het project een positieve 
bijdrage zal leveren aan een afname van het aantal geregistreerde ongevallen met 
doden en ziekenhuisgewonden en daarmee aan één van de meetbare 
doelstellingen van dit Verkeersveiligheidsplan. De andere projecten zijn natuurlijk 
net zo zinvol, maar hebben een minder direct verband met de ernstige ongevallen 
die worden geregistreerd. 

De gemeente heeft niet in alle projecten dezelfde rol. Vaak is de gemeente zelf 
uitvoerder of direct opdrachtgever van een derde partij. Maar in andere gevallen 
kiest de gemeente ervoor om niet zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het 
trekken van een project maar hier vooral de betrokken partners facilitair of 
financieel te ondersteunen. Per project staat de door de gemeente gekozen rol 
weergegeven en met welke partners het project in principe wordt uitgevoerd.  

De gemeente is voor haar investeringen in diverse verkeersprojecten afhankelijk 
van subsidies van de BRU of het ROV-Utrecht. De toekomst van deze subsidies is 
op dit moment niet zeker. In het schema is te zien welke projecten mogelijk niet 
door kunnen gaan als de gemeente hiervoor geen beroep kan doen op 
subsidiegelden. 



 

 
56 

 
Verkeersveiligheidsplan Houten 2011 - 2015 

Projecten gedragsbeïnvloeding

NovemberAugustus DecemberOktoberSeptemberJuliJuniMeiAprilMaartFebruariJanuari NovemberAugustus DecemberOktoberSeptemberJuliJuniMeiAprilMaartFebruariJanuari

Alcohol/Bob

Snelheid 50/30 binnen de kom

Rij voorbereid

Vermoeidheid in het verkeer

Start schooljaar

Autogordels

Afleiding bellen/navigeren

Zichtbaarheid / licht fiets

1. Bord spelend kind

2. Snelheidsdisplay

3. Buitenspeeldag

4. JONGleren

5. De scholen zijn weer begonnen

6. VK-examen

7. Utrechts VerkeersveiligheidsLabel

8. Actie dode hoek

11. Fiets-info

9. Streetwise

12. Fietsverlichtingsactie

13. Scootdag

14. BROEM

15. campagneframes

16. Actie bromfiets

1. Opschoning verkeersborden NO

11. Onderzoek verkeerslichten Rondweg

13. Rap. roodl13. Rap. roodl

14. Onderzoek enkelvoudige ongevallen fietspaden

Inzet Team Subjectieve verkeersveiligheid Tull en ‘t  Waal

Controle roodl Controle roodl

Controle bromfiets

Landelijke campagnes Projecten onderzoek en infrastructuur Gewenste samenwerking met politie

8. Evaluatie electrocars op het fietspad

10. VerkeersEducatie Jongeren

2. Screening punten auto - fiets

Verkeersveiligheidkalender 2011 
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Verkeersveiligheidkalender 2012 
 

NovemberAugustus DecemberOktoberSeptemberJuliJuniMeiAprilMaartFebruariJanuari NovemberAugustus DecemberOktoberSeptemberJuliJuniMeiAprilMaartFebruariJanuari

2. Snelheidsdisplay

3. Buitenspeeldag

4. JONGleren

5. De scholen zijn weer begonnen

6. VK-examen

7. Utrechts VerkeersveiligheidsLabel

8. Actie dode hoek

11. Fiets-info

9. Streetwise

12. Fietsverlichtingsactie

13. Scootdag

14. BROEM

15. campagneframes

17. Campagne voorrang/roodlichtnegatie

1. Opschoning verkeersborden NW

3. Proef alternatieve asverspringing

19. Instrumentarium gedragsbeïnvloeding

4. Fietspad Beusichemseweg + 30-zone maatregelen ‘t  Goy

6. Screening bebording markering buitengebied

7. Aanschaf meetlus

11. Onderzoek verkeerslichten Rondweg

13. Rap. roodl13. Rap. roodl13. Rap. roodl13. Rap. roodl

Controle roodl Controle roodlControle roodlControle roodl

Controle voorrang

Projecten gedragsbeïnvloedingLandelijke campagnes Projecten onderzoek en infrastructuur

10. VerkeersEducatie Jongeren

Alcohol/Bob

Snelheid 50/30 binnen de kom

Rij voorbereid

Vermoeidheid in het verkeer

Start schooljaar

Autogordels

Afleiding bellen/navigeren

Zichtbaarheid / licht fiets

1. Bord spelend kind
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Verkeersveiligheidkalender 2013 
 

NovemberAugustus DecemberOktoberSeptemberJuliJuniMeiAprilMaartFebruariJanuari NovemberAugustus DecemberOktoberSeptemberJuliJuniMeiAprilMaartFebruariJanuari

1. Bord spelend kind

3. Buitenspeeldag

4. JONGleren

5. De scholen zijn weer begonnen

6. VK-examen

7. Utrechts VerkeersveiligheidsLabel

8. Actie dode hoek

11. Fiets-info

9. Streetwise

12. Fietsverlichtingsactie

13. Scootdag

14. BROEM

15. Campagneframes

1. Opschoning verkeersborden ZO

18. Snelheid in wijk

5. Fietspad Oostromsdijkje

12. Aanpassingen kruisingen verkeerslichten Rondweg

13. Rap. roodl13. Rap. roodl13. Rap. roodl13. Rap. roodl

Controle roodl Controle roodlControle roodlControle roodl

Controle snelheid

Projecten gedragsbeïnvloedingLandelijke campagnes Projecten onderzoek en infrastructuur Gewenste samenwerking met politie

10. VerkeersEducatie Jongeren

20. Project Alcohol en Drugs in het verkeer

Alcohol/Bob

Snelheid 50/30 binnen de kom

Rij voorbereid

Vermoeidheid in het verkeer

Start schooljaar

Autogordels

Afleiding bellen/navigeren

Zichtbaarheid / licht fiets

2. Snelheidsdisplay

Controle alcohol en drugs in het verkeer
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Verkeersveiligheidkalender 2014 
 

 
 

NovemberAugustus DecemberOktoberSeptemberJuliJuniMeiAprilMaartFebruariJanuari NovemberAugustus DecemberOktoberSeptemberJuliJuniMeiAprilMaartFebruariJanuari

1. Opschoning verkeersborden ZW

9. Verkenning erven in Houten

13. Rap. roodl13. Rap. roodl13. Rap. roodl13. Rap. roodl

Controle roodl Controle roodlControle roodlControle roodl

Projecten gedragsbeïnvloedingLandelijke campagnes Projecten onderzoek en infrastructuur Gewenste samenwerking met politie

Alcohol/Bob

Snelheid 50/30 binnen de kom

Rij voorbereid

Vermoeidheid in het verkeer

Start schooljaar

Autogordels

Afleiding bellen/navigeren

Zichtbaarheid / licht fiets

1. Bord spelend kind

3. Buitenspeeldag

4. JONGleren

5. De scholen zijn weer begonnen

6. VK-examen

7. Utrechts VerkeersveiligheidsLabel

8. Actie dode hoek

11. Fiets-info

9. Streetwise

12. Fietsverlichtingsactie

13. Scootdag

14. BROEM

15. Campagneframes

10. VerkeersEducatie Jongeren

Zichtbaarheid / licht fiets

2. Snelheidsdisplay
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Overzicht projecten VVP 2011-2015 

 



Verkeersveiligheidsplan Houten 2011 - 2015 

 

61 

 

Jaarplanningen en evaluatie 

Per jaar zal een tussenstand worden gemaakt van het ongevallenbeeld en 
uitgevoerde projecten en acties in kader van dit VVP. Ook wordt elk jaar samen 
met de partners de kalender voor het komende jaar vastgesteld. Hiervoor is de in 
dit VVP opgenomen kalender uitgangspunt maar het kan zijn dat door de 
beschikbare financiën, ontwikkelingen in het Houtense verkeersbeeld of door 
prioriteiten vanuit de partners de planning voor het komende jaar moet worden 
bijgesteld.  

Elk jaar moet voor de voorziene projecten steeds gezocht worden naar financiële 
dekking. Dit is met name het geval als uit onderzoeken en projecten 
maatregelenvoorstellen komen die niet direct binnen het vaste budget voor 
infrastructurele maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De snelheid waarmee 
gewenste maatregelen dan gerealiseerd kunnen worden zal dan onder meer 
afhangen van de beschikbare subsidies en beschikbare ruimte in de gemeentelijke 
financiën. Binnen de beschikbare financiën en beschikbare capaciteit zal samen 
met de partners elk jaar steeds een zo optimaal mogelijk op de speerpunten geënt 
pakket van projecten en acties samengesteld worden.  

In 2015 zal de uitvoering van dit Verkeersveiligheidsplan worden geëvalueerd en 
wordt beeld gebracht in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. 
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Bijlage 
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Beknopte evaluatie VVP  
2006 – 2010 
 
 
Doelstellingen 2010 

In het VVP 2006 – 2010 staat als belangrijkste beleidsdoelstelling vastgelegd: 

Reductie van het aantal ziekenhuisgewonden per jaar ten opzichte van het aantal 
in 2002 (gemiddeld genomen over de jaren 2001-2003; 13 ziekenhuisgewonden) 
met 10% in 2010 en 30% in 2020. 

In de onderstaande grafiek is het aantal doden en ziekenhuisgewonden in de 
periode 2000 t/m 2009 weergegeven: 

verkeerslachtoffers en doelstellingen Houten 2006 t /m 2009
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Doden en ziekenhuisgewonden verkeer Houten van 2000 tot 2010, bron gegevens: VIA-stat 

 
De grafiek laat duidelijk zien dat het aantal ziekenhuisgewonden per jaar fluctueert. 
Er is geen duidelijke trendbeweging in het aantal ziekenhuisslachtoffers te zien. 

Als het aantal ziekenhuisgewonden voor de periode 2006 t/m 2009 bij elkaar 
worden opgeteld en een gemiddelde per jaar wordt uitgerekend is zichtbaar dat er 
nog geen grote reductie in het aantal ziekenhuisgewonden is bereikt. Indien alleen 
naar het jaar 2009 wordt gekeken is er wel een aanzienlijke reductie ten opzichte 
van het peiljaar. 
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 2001-2003 2006-2009 2009 

Aantal 

ziekenhuisgewonden per 

jaar (gemiddeld) 

13 13 10 

% 100% -0% -16% 
Gemiddeld aantal ziekenhuisgewonden per jaar 

 
Of de hoofddoelstelling nu is gehaald is nog niet duidelijk omdat de cijfers voor 
2010 pas later in 2011 bekend zijn.  

Toch kan op dit moment wel gesteld worden dat er nog geen duidelijke 
teruglopende trend in ziekenhuisgewonden en doden zichtbaar is.  De volgende 
kanttekeningen moeten bij deze constatering echter wel in acht worden genomen: 

• Het is niet duidelijk of bij deze doelstelling rekening is gehouden met de groei 
van het aantal inwoners en verkeersdeelnemers in Houten. Als bij de toename 
van het aantal ziekenhuisgewonden tegen de groei van het aantal inwoners 
van Houten afzet is het aantal slachtoffers in de periode 2006 – 2009 
verhouding wel gedaald ten opzichte van het peiljaar; 

• Het aantal ongevallen in Houten met dodelijke slachtoffers en 
ziekenhuisgewonden in Houten is zo laag dat één extra ongeluk met meerdere 
slachtoffers al een significante toename in de ongevallencijfers betekent. Dit 
maakt het Houtense ongevallenbeeld in percentages grillig; 

• De meeste ongevallen met uitsluitend blikschade of lichtgewonden worden niet 
geregistreerd. Deze vallen daardoor compleet buiten het blikveld van de 
gemeente en ook buiten deze evaluatie. Houten is met haar verblijfsgebieden 
zo ingericht dat er buiten de Rondweg voornamelijk lichte ongevallen 
plaatsvinden.  

 

Realisatie projecten en acties 

De doelstelling ‘minder slachtoffers in het verkeer’ moest worden bereikt door een 
optelsom van meerdere maatregelen op het gebied van onderzoek en registratie, 
educatie en voorlichting, handhaving en infrastructuur met daarbij speciale 
aandacht voor de overlast veroorzaakt door bromfietsers.  
 

Uitgevoerde projecten en acties 

• Ondersteuning bij Nationaal Verkeersexamen, Straatspeeldag; en jaarlijkse 
campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’; 

• Intensiveren educatie en gedragsbeïnvloeding voortgezet onderwijs door inzet 
op bromfietscursus (worden per 2010 niet meer door ROV aangeboden); 

• Ondersteuning Broem-dagen en Scootmobielcursussen voor oudere 
verkeersdeelnemers; 

• Fietsverlichtingacties; 

• Inzet van snelheidsdisplay op 20 locaties; 
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• Handhaving op snelheid in buitengebied in samenwerking met het Team 
Subjectieve Verkeersonveiligheid van de politie; 

• Ombouw tot fietstraat van Troubadoursborch, Notengaarde, Prins 
Bernhardweg, Tolgaardserf, Dorpstraat en Richterserf, Leidekkersgilde, 
Daalderslag, Edelhertakker, Kamillehof en Prinses Ireneweg. 

• Reconstructie van fietsoversteken Odijkseweg – Wernaardspad, Het kant – 
Weerwolfseind, De Poort – Vikingenpoort, Klompenmakersgilde – 
Leidekkersgilde, Dorpstraat – Prins Bernhardweg; 

• Aanbrengen 60-zone kantmarkeringen op Provincialeweg en Trip; 

• Aanbrengen van wegversmallingen op Provincialeweg, Oostrumsdijkje en 
Waalseweg; 

• Plaatsing borden ‘Spelend kind’ op diverse locaties; 

• Extra opstelstrook kruising Binnenweg – Kruisweg; 

• Aanleg bromfietsdrempels. Twee op Spoorwachterspad en één op 
Tolgaarderserf; 

• Handhaving door Scooterteam politie. 

Niet alle doelstellingen waren bij het opstellen van het VVP werkelijk in de periode 
tot 2010 te realiseren. Ook was voor sommige maatregelen medewerking van 
andere partijen noodzakelijk en bleken deze in de praktijk niet mee te 
willen/kunnen werken.  

 
Niet gelukte projecten en acties: 

• Benutting gegevens VRI’s 
In het VVP was onjuiste aanname gedaan dat meetgegevens beschikbaar 
waren. De maatregel kon dus niet worden uitgevoerd. Inmiddels is een start 
gemaakt met de registratie van roodlichtnegatie bij de verkeerslichten op de 
Rondweg. 

• Verbetering ongevallenregistratie 
De registratie van ongevallen gaat compleet buiten de gemeente om. Het 
voorstel in het VVP om direct van de politie beschikking te kunnen krijgen over 
ongevallencijfers was te optimistisch en blijkt omwille van privacywetgeving en 
door de registratiewijze van de politie niet mogelijk. De registratie van 
ongevallen is een landelijk issue en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
probeert de registratie van ongevallen te verbeteren. 

• Intensiveren educatie en gedragsbeïnvloeding basisonderwijs 
Bij het zetten van de doelstelling dat in 2010 50% van de Houtense scholen 
een Verkeersveiligheidslabel zou moeten hebben is van te voren niet 
nagegaan in hoeverre hier onder de scholen behoefte aan is. De gemeente 
Houten heeft alle scholen gestimuleerd om het UVL-te halen maar de animo 
hiervoor was te beperkt om de doelstelling te kunnen halen. Van de scholen 
die wel geïnteresseerd waren in het label heeft meer dan 50% deze in 2010 
gehaald. Sterker nog: alle deelnemende scholen in het UVL-traject hebben 
eind 2010 op één na het Verkeerveiligheidslabel. 
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• Afspraken tussen gemeente en Openbaar Ministerie 
In het VVP stond dat de gemeente jaarlijks met het OM afspraken zou moeten 
maken over de toezicht op onveilige situaties. Dit is niet gebeurd omdat dit 
niet de wijze is waarop de politie met gemeente aan verkeersveiligheid werkt. 
Toch is in deze evaluatie deze maatregel als goed uitgevoerd bestempeld 
omdat op allerlei andere wijzen er een goede samenwerking met de politie is 
geweest die heeft geleid tot extra controle. Zo heeft de politie naast 
handhaving op Helmgras-feiten met het Team Subjectieve 
Verkeersonveiligheid op verzoek van de gemeente gecontroleerd op de Jhr. 
Ramweg en in ‘t Goy en is er geregeld dat er in 2010 extra toezicht op de 
snelheid zal zijn op de Lekdijk. 

• Aanpassing Spoorhaag en Randhoeve 
De in het VVP voorziene verkeersmaatregelen op de Spoorhaag en 
Randhoeve zijn in verband met het bouwverkeer en de werkzaamheden aan 
het centrum en de spoorverdubbeling uitgesteld. Dit is een verstandige keuze 
omdat de voorziene maatregelen door intensief gebruik van de wegen door 
bouwverkeer snel beschadigd zouden zijn.  

• Educatie bromfietsers 
Het VVP zette in op het project Effe Chillen, een bewustwordingscampagne 
voor bromfietsers, dat door het ROV-Utrecht is uitgezet onder de middelbare 
scholen. Bij gebrek aan scholen die wilden meewerken is het project ‘Effe 
Chillen’ in Houten niet uitgevoerd 

• Stimulering gebruik elektrische scooters 
Hoewel het een goed idee leek om bezorgdiensten te stimuleren elektrische 
scooters te gebruiken was dit in de praktijk niet haalbaar. De elektrische 
scooters bleken nog niet goed genoeg te zijn voor de veelvuldige inzet die bij 
de bezorgdiensten van brommers gevraagd wordt. 
 

Toch veel bereikt! 

Ondanks dat niet alle doelstellingen gehaald zijn moet geconstateerd worden dat 
de maatregelen uit het VVP die binnen het bereik van de gemeente lagen zijn 
uitgevoerd en opgepakt. Vooral op het gebied van gedragsbeïnvloeding en 
educatie heeft de gemeente Houten veel energie geïnvesteerd.  

Dat de gemeente Houten een bijzondere positie heeft door haar inzet en inrichting 
van de openbare ruimte blijkt uit de gewonnen prijzen in de periode 2006 – 2010.  

Houten werd gekozen tot Fietsstad 2008. Volgens de landelijke Fietsersbond was 
de gemeente Houten het beste wat Nederland te bieden heeft op het gebied van 
verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid. Op 13 november 2008 nam de Houtense 
wethouder Marianne Kallen (verkeer en vervoer) de eervolle prijs in ontvangst 
tijdens het Fietsersbondsymposium in Utrecht.  

In de Fietsbalans 2, een onderzoek naar kwaliteit van de fietsinfrastructuur en 
fietsomstandigheden, zijn de afgelopen twee jaar 42 gemeenten onder de loep 
genomen. De best scorende vijf gemeenten zijn genomineerd: Groningen, Goes, 
Houten, Nijmegen en Veenendaal. De jury heeft unaniem besloten dat Houten de 
winnende gemeente is.  
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Houten Fietsstad 2008 
 

Op 28 oktober 2008 heeft Marielle Zeilstra, de secretaris van het ROV-Utrecht, de 
prijs voor VVC’er van het jaar 2008 uitgereikt aan Petra van Ingen van de 
gemeente Houten. 

Deze prijs is de waardering van het ROV-Utrecht voor 
verkeersveiligheidscoördinatoren die zich meer dan gemiddeld hebben ingezet 
voor verkeersveiligheid in hun gemeente. Petra heeft in korte tijd voor elkaar 
gekregen dat er meer projecten van het ROV-Utrecht in de gemeente Houten van 
start gingen.  

Dat dit positieve beeld door bewoners gedeeld wordt blijkt ook uit de reacties van 
Houtenaren in het tweejaarlijks onderzoek naar Leefbaarheid in Houten. Daar krijgt 
de gemeente een ruime voldoende. 

 


