Verkeersveiligheid
in Alphen aan den Rijn
Analyses 2010 - 2013
&
Ambities 2016 - 2018

Samenvatting
Deze rapportage eindigt met 7 verschillende ambities waarmee Gemeente Alphen aan den Rijn in de komende 3 jaar aan de slag gaat om
de verkeersveiligheid in de gemeente te behouden en verder te verbeteren.
-

Aanpak knelpunten

-

Fietsplan

-

Educatieplan

-

Schoolzones

-

Schoolomgeving

-

30 km/h zones

-

Contact & Samenwerking

Deze ambities komen voort uit landelijke, provinciale en lokale doelstellingen, cijfermatige en gevoelsmatige knelpunten analyse en
ontwikkelingen op educatief en communicatief gebied.
Kijk op verkeersveiligheid
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het doel gesteld om in 2020 maximaal 500 verkeersdoden en 10.600 ernstige
verkeersgewonden te hebben. Als prioriteitengroepen zijn de beginnend bestuurder, de fietsers en de ouderen aangewezen. De ouderen
krijgen specifiek de aandacht vanwege de sterke vergrijzing en steeds mobieler worden van de ouderen.
“Provincie Zuid Holland maakt van de Nul een Punt” en ervaart niet als vanzelfsprekend dat er slachtoffers vallen in het verkeer. ‘Maak van
de nul een punt’ is een ambitie van waaruit de provincie samen met haar ambassadeurs wil werken en handelen binnen het verkeer. Om dit
uit te voeren heeft provincie Zuid Holland 3 pijlers (samenwerking, Duurzaam Veilig en integrale aanpak) en 2 lijnen (generieke
maatregelen en specifieke aandachtsgebieden) opgesteld.
Het collegeprogramma van gemeente Alphen aan den Rijn vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de scholen, het veilig mobiel
houden van ouderen en verschillende verkeersknelpunten in de kernen. Ook is de wens uitgesproken om tot een samenwerking te komen
tussen gemeente, bewoners, bedrijven en organisaties.

Analyse Verkeersonveiligheid
De analyse van ongevallencijfers geeft het volgende beeld:
-

Het aantal ernstige slachtoffers in de leeftijdsgroep 25-59 jaar daalt, terwijl in de leeftijd 18-24 en 60 jaar en ouder stijgt. 60% van
de 18-24 jarige en 52% van de 60 jaar en oudere zijn de veroorzaker van het ongeval.

-

Onder fietsers vallen 4 maal zoveel ernstige slachtoffers dan de eerst volgende categorie (personenauto’s).

-

17% van de ernstige slachtoffers zijn brom/snorfiets verkeer, terwijl dit verkeer maar 1% van al het verkeer in de gemeente omvat.

De top 4 aandachtslocaties zijn:
-

Pr. Bernhardlaan – Burg. Visserpark

-

Rijndijk west, t.h.v 53-97

-

N209 – Heerewegh

-

Plankier –Reijerskoop

In samenwerking met de afdeling Wijken & Kernen, Toezicht & Handhaving en de wijkagenten is er voor alle 5 wijken in de gemeente een
inventarisatie gemaakt van de locaties die als verkeersonveilig worden ervaren. Voor elke wijk is een top 5 gemaakt, wat uiteindelijk tot 25
aandachtslocaties heeft geleid.
Opvallend is het aantal locaties in Boskoop, hier zijn 16 locaties als onveilig bestempeld waarvan 5 de totale weginrichting betreft.
Daarnaast is geconstateerd dat fietsers in Boskoop vaak in de knel komen of geen voorrang krijgen. Ook Ridderveld heeft veel locaties, in
het totaal 18. Veel van deze punten liggen op belangrijke fietsroutes naar het voortgezet onderwijs.
Gedragsbeïnvloeding
Gemeente Alphen aan den Rijn besteed veel aandacht aan gedragsbeïnvloeding en daar zijn we trots op! Voor alle leeftijden geldt dat men
kan leren om verkeersveiliger deel te nemen aan het verkeer. In de afgelopen jaren is voor alle leeftijdsgroepen een educatief programma
aangeboden. Voor de leeftijdsgroep 4 t/m 11 jaar is een groot arsenaal aan praktische lessen beschikbaar via School op Seef. De groep 12
t/m 17 kan via het voortgezet onderwijs praktische lessen krijgen via het programma Totally Traffic.
Een doelgroep waar steeds meer aandacht naar uit moet gaan, zijn de senioren. Jaarlijks worden tweemaal de rijvaardigheidsritten
georganiseerd, wat goed aansluit bij het programma ‘Ouderen langer veilig mobiel’. Het is belangrijk te kijken hoe we ouderen langer veilig
mobiel kunnen houden, waarbij een interne samenwerking van belang is.
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Inleiding
1.1 Aanleiding
Sinds 1 januari 2014 bestaat de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Een nieuwe gemeente betekent samenvoegen van 3 verschillende
beleidsuitgangspunten. Analyseren hoe het staat met de cijfermatige en gevoelsmatige verkeersonveiligheid in alle 8 kernen. Opnieuw
bepalen hoe wij kijken naar verkeersveiligheid.
Voor deze rapportage zijn gesprekken gevoerd met gebiedsadviseurs, wijkagenten, boa’s en medewerkers verkeer om de gevoelsmatige
verkeersonveiligheid in kaart te brengen. Voor de cijfermatige verkeersonveiligheid zijn de gegevens uit Viastat geanalyseerd. Al deze
gegevens zijn per gebied van wijken en kernen in een kaart aangegeven.
Opvallend is dat met name in de kern Boskoop een hoge mate van gevoelsmatige verkeersonveiligheid heerst. De verschillende
gesprekspartners wijden dit aan slechte voorzieningen voor fietsers en slecht ingerichte kruispunten en 30 km/h wegen. Om er voor te
zorgen dat niet alle aandacht op Boskoop wordt gevestigd, is per gebied een top 5 van gevoelsmatige knelpunten vastgesteld. Samen met
de aandachtslocaties uit de cijfermatige knelpunten worden deze in het komende jaar verder uitgewerkt in een notitie aanpak knelpunten.
Naast de infrastructurele aanpak wordt ook aandacht besteed aan gedragsbeïnvloeding. In Alphen aan den Rijn besteden we hier al veel
aandacht aan, maar er zijn zeker nog verbeteringen te behalen. Denk hierbij aan een samenwerking in Maatschappelijke Ontwikkeling om
ervoor te zorgen dat ouderen langer veilig mobiel kunnen blijven .
Dit plan vormt een handvat en aanbevelingen voor alle zaken omtrent verkeersveiligheid in Alphen aan den Rijn.

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillende bestuurlijke niveaus en hoe deze staan tegenover verkeersveiligheid, aangevuld met de
mogelijkheden tot subsidie. Hoofdstuk 3 geeft een korte samenvatting van de verkeersveiligheidsplannen van de drie voormalige
gemeenten.

In hoofdstuk 4 komt de daadwerkelijke analyse van de huidige verkeerssituatie. Eerst wordt een analyse gegeven van de cijfermatige
onveiligheid. Er wordt per leeftijdsgroep gekeken waar de prioriteiten liggen en bijzonderheden bij verschillende vervoerswijzen zijn
vermeld. Ook worden aandachtslocaties besproken, locaties waar in de afgelopen jaren meerdere slachtofferongevallen zijn gebeurd.

De gevoelsmatige onveiligheid wordt per wijkgebied omschreven, waarbij per gebied een top 5 van knelpunten wordt gegeven. Hoofdstuk
5 gaat in op gedragsbeïnvloeding. De onderwerpen binnen dit gebied zijn educatie, communicatie en handhaving. Het rapport wordt
afgesloten in hoofdstuk 6 met onze ambities voor de periode 2016-2018.
Aan het rapport is een bijlageboek gekoppeld. In het bijlageboek is meer data omtrent verkeersongevallen, de onveiligheidsgevoelens en
verkeerseducatie opgenomen.

1.3 Begrippenlijst
Ongeval:

botsing tussen verkeersdeelnemers

Slachtofferongeval:

botsing tussen verkeersdeelnemers waarbij een slachtoffer valt. Het slachtoffer kan ter plaatse worden
behandeld aan zijn of haar verwondingen

Slachtoffer:

persoon betrokken bij een ongeval die lichamelijk leed ondervindt.

Ernstige slachtofferongeval: botsing tussen verkeersdeelnemers waarbij een ernstig slachtoffer valt. Het slachtoffer wordt overgebracht
naar het Ziekenhuis
Ernstig slachtoffer:

persoon betrokken bij een ongeval die dermate lichamelijk leed ondervindt dat hij/zij wordt overgebracht naar
het ziekenhuis

Ongeval dodelijke afloop:

botsing tussen verkeersdeelnemers waarbij een slachtoffer komt te overlijden

Aandachtslocaties:

locaties waar in 3 jaar tijd meer dan 3 slachtofferongevallen en/of 2 ernstige slachtofferongevallen zijn
gebeurd

GVVP:

Gemeente Verkeer en Vervoerplan

ROVZH:

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland

RPV:

Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid

SWOV:

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek verkeersveiligheid
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2 Kijk op verkeersveiligheid
2.1 Landelijk
In 2012 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het rapport ‘Beleidsimpuls Verkeersveiligheid’ uitgebracht. In het rapport wordt
geconstateerd dat het 2020 doel van maximaal 500 verkeersdoden alleen wordt gehaald bij een lage mobiliteitsgroei en bij het op peil
houden van handhaving en investeringen in verkeersveiligheid. Het doel van maximaal 10.600 ernstige verkeersgewonden wordt vrijwel
zeker niet gehaald.
Prioriteiten
De doelgroepen die grootste prioriteit krijgen, zijn beginnende bestuurders, ouderen en fietsers. Voor alle drie deze doelgroepen worden
beleidslijnen voorgesteld.

Beginnende bestuurders: deze beleidslijn ligt met name bij de Rijksoverheid. Zij hebben 2ToDrive opgestart en het puntenrijbewijs
aangepast volgends nieuwe regelgeving. De educatieve beleidslijn wordt als taak van de regionale overheden gezien. Deze overheden
kunnen ondersteuning krijgen van Stichting Team Alert. Deze organisatie wordt gekenmerkt als ‘voor jongeren, door jongeren’. Taak van
Team Alert is het vergroten van het bewustzijn van jongeren ten aanzien van hun kwetsbare positie.

Ouderen: de beleidslijn voor ouderen ligt voornamelijk in een educatief traject. Dit gebeurd onder ander via ‘Blijf Veilig Mobiel’, een
programma dat komt uit een samenwerking tussen 10 organisaties op verkeersveiligheidsgebied. Deze partners hebben in het kader van
BVM verschillende educatie en ondersteuningstrajecten opgezet om ouderen mobiel te houden.

Fietsers: in het oorspronkelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid werd nog uitgegaan dat het fietsgebruik onder ouderen zou afnemen,
dit is onjuist gebleken. Er is een stijging van ongeveer 60% in het fietsgebruik van 50+ers. Daarom is een nieuwe beleidslijn opgezet.
-

Aanpak van fietsknelpunten met aandacht voor educatieve en infrastructurele maatregelen

-

Verbeteren van zichtbaarheid van en voor de fietsers voor het vergroten gebruik fietsverlichting en betere fietsverlichting op fietsen

-

Krachten bundelen door samenwerking tussen partijen; onder andere bij kennisontwikkeling en communicatie

ROV Zuid Holland Verkeersveiligheid: drie pijlers en twee lijnen
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2.2 Provinciaal
De provincie Zuid Holland heeft een Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid Holland (ROVZH). Deze bestaat uit een team van
adviseurs op het gebied van verkeersveiligheid en zij adviseren decentrale overheden en overige belanghebbende in Zuid Holland over de
verkeersveiligheid.
Het ROVZH heeft binnen verkeersveiligheid drie pijlers en 2 lijnen, zoals in figuur 2.1 aangegeven. De drie pijlers zijn (1) een Duurzaam Veilige
beleid volgen waarin een samenspel ontstaat tussen mens, voertuig en weg. (2) Zorg voor een integrale aanpak van verkeersveiligheid door ook
andere partijen te betrekken bij verkeersveiligheid zoals welzijn, wijken & Kernen, ruimtelijke ordening en onderwijs. (3) Werk samen aan
veiligheid. Decentraal wat kan en centraal wat moet. De twee lijnen betreffen generieke maatregelen en specifieke aandachtsgebieden. Het
ROVZH wil voortbouwen op het succes van de
afgelopen jaren als wordt gekeken naar permanente verkeerseducatie, communicatie, handhaving en monitoring. Daarnaast zijn er een
aantal specifieke aandachtsgebieden benoemd waaraan zij meer dan gemiddelde aandacht aan willen besteden.

’Maak van de Nul een Punt’ is de groeiende beweging in Nederland, die niet als
vanzelfsprekend ervaart dat er slachtoffers vallen in het verkeer

Het feit dat er zoveel slachtoffers vallen mogen we niet accepteren als onontkoombaar feit of als vanzelfsprekendheid. De in deze tijd
beschikbare middelen en programma’s maken het mogelijk om het aantal ernstige verkeersslachtoffers drastisch terug te dringen, mits iedereen
daar zijn steentje aan bijdraagt.
Maak van de Nul een Punt staat voor een ambitie en een overtuiging van waaruit 8 ambassadeurs/wethouders uit Zuid Holland willen werken en
handelen in het verkeer. Zij roepen u van harte op hetzelfde te doen: als weggebruiker, in uw eigen werkpraktijk, uw eigen buurt, een eigen
schoolprogramma. Gewoon je aan de snelheid houden, gewoon stilstaan bij de veiligheid van uw werknemers of gewoon zorgen dat uw eigen
fietsverlichting en die van uw kinderen werkt.

2.3 Regionaal
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Holland Rijnland heeft een actieprogramma verkeersveiligheid 2014-2016 en voert jaarlijks het
vastgestelde programma uit. Een projectleider vanuit het RPV zorgt voor de uitvoering van dit actieprogramma en een accountmanager zorgt
voor het uitrollen en inbedden van het Totally Traffic programma in het Voorgezet Onderwijs.
In het actieprogramma van RPV Holland Rijnland zijn kosten opgenomen voor JongLeren, School op Seef, Verkeersouders, Totally Traffic, Jonge
Automobilisten, rijvaardigheidsritten 50+, campagneborden aan lokale gebiedsontsluitingswegen, campagne ‘de scholen zijn begonnen’ en de
FietsVerlichtingscampagne. De kosten van het actieprogramma worden betaald door RPV Holland Rijnland en de provincie Zuid Holland
verleent subsidie voor deze projecten.

2.4 Lokaal
Gemeente Alphen aan den Rijn wil de komende jaren een aantal knelpunten gericht aanpakken. Dit zijn de leefbaarheid in HazerswoudeDorp (doorsnijding dorpskern), de ontsluiting van Boskoop (Greenport) en de verkeersontlasting van Koudekerk (Hoogewaard, Dorpsstraat
en Hondsdijk). Ook gaat de gemeente voor verbetering van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk. Van belang is dat ook ouderen zo
lang mogelijk mobiel kunnen blijven, bijvoorbeeld door het aanbieden van alternatieve vormen van vervoer.
Bovenstaand citaat komt uit het collegeprogramma van onze gemeente. Het is van groot belang om bij de genoemde projecten de
verkeersveiligheid te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Contact vanuit afdeling Beheer Openbare Ruimte met het
Ingenieursbureau en afdeling Ruimtelijke Economie en Ontwikkeling is hierin van groot belang. Vanaf de start van deze (en andere)
projecten moet de verkeersveiligheid op de agenda staan.
Ook besteden we in het collegeprogramma specifiek aandacht aan de verkeersveiligheid rondom scholen. De wens is om de
verkeerssituaties rondom de scholen in kaart te brengen. Deze wens valt samen met het uitbreiden van de aanpak schoolzones Alphen aan
den Rijn, welke in 2013 is opgesteld. De aanpak schoolzones wordt uitgebreid voor de kernen Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp,
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn.
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De 2 punten hebben direct betrekking op verkeersveiligheid en infrastructuur. Daarnaast hebben 2 van de 10 basisambities uit het
collegeprogramma ook betrekking op de verkeersveiligheid en dan met name in het proces om te komen tot een betere verkeersveiligheid.
Dit
zijn verbindend besturen samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke partners en goede voorzieningen in wijken en kernen

door slimme samenwerking met partners creëren.
Het veilig mobiel houden van ouderen is belangrijk vanuit meerdere aspecten. Vanuit verkeer is het belangrijk dat alle groepen op een zo’n
veilig mogelijke manier deel nemen aan het verkeer. En vanuit maatschappelijke ontwikkeling is het van belang dat ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig blijven omdat dit er onder andere voor zorgt dat eenzaamheid wordt tegen gegaan maar ook dat ongevallen worden
voorkomen. En dat zorgt weer voor minder ongemak en lagere kosten in de zorgverzekering. Het is interessant om dit vraagstuk op te
pakken samen met onder andere de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Participe en Zorg en Zekerheid.
Een ander interessant vraagstuk betreft de verkeersveiligheid rondom scholen. Veel van deze onveiligheid wordt veroorzaakt door het vele
parkeren van ouders die hun kinderen naar school brengen. Tegelijkertijd is geconstateerd dat steeds meer kinderen overgewicht hebben.
Gemeente Alphen aan den Rijn is daarom aangesloten bij het programma JOGG (jongeren op gezond gewicht). Wat is mogelijk om deze
twee projecten aan elkaar te koppelen? En met welke partners kun je dit vraagstuk oppakken?
Participatie
Het college heeft de wens om meer samen te werken en beter te participeren. Onze partners en mogelijke partners duidelijk in beeld
krijgen, biedt hierbij kansen. Het gaat dan niet alleen om samenwerking tussen buurtbewoners, maar ook met bijvoorbeeld Veilig Verkeer
Nederland, de Fietsersbond, basisscholen en Participe.
Voor buurtbewoners geldt dat zij meer bij activiteiten betrokken dienen te worden, zodat ook zij een beeld krijgen van de subjectieve
verkeersproblematiek. Veilig Verkeer Nederland biedt hiervoor stappenplannen en materialen aan. Ook is het buurtlabel Veilig Verkeer in
het leven geroepen. Buurten die aan verschillende criteria voldoen, ontvangen het label.

2.5 Subsidies
Als Gemeente Alphen aan den Rijn maken wij gebruik van subsidiemogelijkheden die worden geboden vanuit Provincie Zuid Holland. Het betreft
subsidie die Provincie Zuid Holland uit de BDU regeling verstrekt voor infrastructurele projecten en verkeersveiligheidsprojecten. De regeling
wordt dit jaar beëindigd. Voordat Provincie Zuid Holland een nieuwe subsidieregeling heeft vastgesteld, wordt het jaar 2016 als overgangsjaar
gebruikt. Het toewijzen van de subsidies over de regio’s en gemeenten vindt in dat jaar op dezelfde wijze plaats als in de voorgaande jaren. De hoogte
van de uit te keren bedragen in 2016 moet Provincie Zuid Holland nog vaststellen. De regeling vanaf 2017 is nog niet bekend.
ROV Zuid Holland
Het ROV organiseert verschillende educatieve projecten en campagnes waar wij als gemeente bij aansluiten of aan deelnemen. De kosten worden
dan over het algemeen gedragen door het ROV. Een project van het ROV waar wij de afgelopen jaar aan hebben deelgenomen is de Jonge
Automobilistendag en een campagne die door het ROV wordt gehouden is de BOBsport campagne. Ook koopt het ROV jaarlijks een aantal
evenementbezoeken in bij Team Alert. In Alphen aan den Rijn komt Team Alert al een aantal jaren op het dancefestival Lakeside. Daarnaast is het
ROV de organisator en beheerder van het programma School op Seef en Totally Traffic.
RPV Holland Rijnland
Jaarlijks vragen wij in september via het RPV Holland Rijnland subsidie aan bij Provincie Zuid Holland voor het daaropvolgende jaar. De
aangevraagde subsidie geldt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De subsidie wordt per project aangevraagd voor onder andere kleine
infrastructurele aanpassingen, rijvaardigheidsritten, Streetwise, en de verkeersexamens. En per project geldt een subsidie van maximaal 50% of
75%. Dit betekent dat wij zelf het resterende bedrag vrijmaken in onze begroting. Voor relatief weinig geld, kunnen we veel educatieve projecten
uitvoeren.
RPV Holland Rijnland heeft een meerjarig actieprogramma verkeersveiligheid 2014-2016. RPV organiseert hieruit verschillende educatieve
projecten en campagnes waar wij als gemeente bij aansluiten of aan deelnemen. De kosten van deze projecten worden gedragen door RPV
Holland Rijnland. De gemeente doet mee aan het integrale programma School op Seef voor de basisscholen. Dit betreft het onderdeel veilige
schoolroutes en schoolomgeving. Jaarlijks neemt de gemeente deel aan de regionale campagnes ‘de scholen zijn weer begonnen’ en
‘Fietsverlichting’. Uit het budget van RPV Holland Rijnland worden ook BROEMritten en Jonge Automobilistendag bekostigd.
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Flyer parkeercampagne

Fietsrotonde Noorderkeerkring – Atlas

3 Aanpak voormalige gemeenten
Sinds 1 januari 2014 zijn gemeente Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude opgegaan in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. In
dit hoofdstuk worden de verkeersveiligheidsplannen van drie gemeenten kort samengevat op beleidsniveau. Deze evaluatie samen met de
analyse in het volgende hoofdstuk zijn input voor het verkeersveiligheidsplan 2016-2018.

3.1 Alphen aan den Rijn
Binnen het huidige verkeersveiligheidsplan van Gemeente Alphen aan den Rijn zijn 5 aandachtslocaties aangewezen (1) Pr. Beatrixlaan –
Eikenlaan (2) rotonde Den Uijlsingel (3) Gnephoek (4) Noorderkeerkring – Atlas en (5) N231 - Treinweg. Deze zijn bepaald aan de hand van
ongevalcijfers in de voorgaande jaren. In de afgelopen 4 jaar zijn 4 van de 5 aandachtslocaties aangepast, in bijlage 1.1 staat wat de
aanpassingen zijn geweest. De Gnephoek staat nog op de agenda en wordt meegenomen bij de aanleg van de Maximabrug.
Integrale aanpak verkeersveiligheid rondom basisscholen
Gemeente Alphen aan den Rijn hecht grote waarden aan een goede verkeersveiligheid rondom de basisscholen in haar gemeente. Hierbij
gaat het niet alleen om een veilige infrastructuur, maar ook om een veilig gebruik van deze infrastructuur en kennis over verkeer en
verkeersveiligheid.
Om verkeersveiligheid op de agenda te houden van alle scholen is twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd op wijkniveau. Voor
deze bijeenkomsten zijn zowel de scholen als adviseurs (RPV, VVN, wijkagent, verkeersleerkrachten, etc.) uitgenodigd. Tijdens het overleg
wordt zowel over de infrastructuur als over campagnes en lesmethoden gesproken.
In 2013 heeft het college van B&W een beleidsstuk Schoolzones vastgesteld. In dit stuk staat beschreven welke scholen wel of niet in aanmerking
komen voor een schoolzone. Deze keuze wordt gemaakt aan de hand van vastgestelde randvoorwaarden. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft
zelf een Parkeercampagne ontwikkelt en deze is in 2014 voor de tweede keer gehouden. Zowel in 2013 als in 2014 is de campagne direct na de
herfstvakantie van start gegaan. Alle basisscholen zijn hiervoor benaderd en in 2014 hebben 30 scholen actief deelgenomen. Op 12 basisscholen
zijn de boa’s op bezoek geweest om samen met de kinderen uit groep 7 en/of 8 ouders aan te spreken op hun parkeergedrag.
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Zuidkade

Fietstunnel Boezemlaan

3.2 Boskoop
Gemeente Boskoop heeft in 2012 een beleidsnotitie opgesteld over de inrichting van 30 km/h straten en zones. Ook is in 2013 een
raadbesluit genomen waarin een catagoriseringsplan 2020 en fietspadenplan Boskoop zuidwest zijn vastgesteld. Boskoop had geen
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. In bijlage 1.2 is een samenvatting gegeven van de beleidsnotitie en het raadsvoorstel.
Inrichting van 30 km/h straten en zones
Bij de inrichting van wegen staat verkeersveiligheid steeds voorop. Het doel bij een herinrichting is vooral de snelheid van het autoverkeer
laag te hebben. Weggebruikers moeten de weg kunnen gebruiken, dat komt de verkeersveiligheid ten goede.
Boskoop gaat uit van 3 verschillende soorten wegen binnen de bebouwde kom:
1. Een woonstraat met een duidelijke uitstraling van een verblijfsgebied (Emmakade, Zonnedauw)
2. Buurtverzamelstraat is een straat in een verblijfsgebied met een geringe verkeersfunctie (Linnaeusweg, Torenpad)
3. Erftoegangswegen inclusief functie voor het vrachtverkeer (Reijerskoop, Zuidkade, Boomgaard)
De regel dat bestuurders van rechts voorrang hebben, wordt in Boskoop waar mogelijk aangeduid met een kruispuntpunaise (wit
middenvlak met zwarte rand), taludstrepen of kruispuntmarkering. In Boskoop worden geen verkeersdrempels of verhoogde plateaus
aangelegd. Dit heeft te maken met de grondgesteldheid en met het relatief veel zwaar vrachtverkeer.
Heringerichte wegen 2013 – 2014
In 2013 en 2014 heeft gemeente Boskoop nog veel wegen ingericht naar de wensen zoals omschreven in de beleidsnotitie.


Zuidkade



Goudse Rijweg



Mendelweg



Boezemlaan



Parklaan



Snijdelwijklaan



Puttelaan



Burgemeester Colijnstraat



Fietstunnel Boezemlaan
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Schoolzone Steijaert

3.3 Rijnwoude
Gemeente Rijnwoude had op het moment van samen gaan geen GVVP. Het beleid werd samengevat in de programmabegroting en er werd
uitgegaan van CROW richtlijnen en uitgangspunten. Ook is geen specifiek verkeersveiligheidsbeleid vastgesteld. Voordat Gemeente Rijnwoude is
samen gegaan met gemeenten Alphen aan den Rijn en Boskoop, hebben zij nog een beleidsnotitie opgesteld met een aantal uitgangspunten.


Alle kernen zijn volledig verblijfsgebieden, dus alle wegen zijn 30 km/h erftoegangswegen



Drempels plaatsen in plaats van versmallingen, in de praktijk blijken drempels effectiever en voor fietsers veiliger



(Brom)fietsers binnen de bebouwde kom hebben voorrang op rotondes



Bromfietsers op de rijbaan op 30, 50 en 60 km/h wegen



Op gelijkwaardige kruispunten werken met attentieverhogers zoals een plateau



Openbare verlichting buiten de kom alleen daar waar het noodzakelijk is vanuit sociale- of verkeersveiligheid



Een fietsstraat aanleggen daar waar fietsintensiteiten de dominante factor hebben en beperkt gemotoriseerd noodzakelijk is



Veiligheid kent preventieve en curatieve taken
o

Preventief: interne afstemming, advisering, opstellen verkeersbesluiten, vergunningen verlenen, aanpassen beleid en beleidsregels

o

Curatief: reageren op onveilige situaties, terugdringen van de snelheid op wegen waar dit een probleem is, uitvoering van
beleidsadvies ‘veilig naar buiten’

Evaluatie verkeersbeleid Rijnwoude 2007
In 2005 heeft Gemeente Rijnwoude een grote verkeersveiligheid enquête gehouden onder haar burgers. Per kern is gevraagd hoe men de
verkeersveiligheid ervaart en waar de grootste knelpunten zitten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een verkeersbeleid waarin de resultaten
van de enquête zijn meegenomen. In bijlage 1.3 zijn de resultaten weergegeven. Hierbij wordt ook aangegeven wat er vanaf 2007 eventueel aan
de situatie is aangepast.
Maatregelen op gedrag heeft Gemeente Rijnwoude niet echt genomen. Wel hebben zij zich ingezet voor verkeersonderwijs op school. Op de
basisscholen in Benthuizen na, nemen alle basisscholen deel aan School op Seef. Ook is in oktober 2013 nog een raadsbesluit genomen om de
omgeving van de basisscholen in verschillende gradaties te voorzien van schoolzones en/of gekleurde materialen.

19

Aandeel vervoerswijze bij alle ongevallen

Aandeel vervoerswijze bij ernstige slachtoffer

per leeftijdscategorie

ongevallen per leeftijdscategorie

Totaal aantal ernstige slachtoffers
naar vervoerswijze

4 Analyse Verkeersonveiligheid
4.1 Cijfermatige verkeersonveiligheid
Om een goed beeld te krijgen van de ongevallen binnen de gemeente is een periode van 1 jaar te kort. Er is gekozen voor een analyse van
ongevallencijfers van de periode 2010 tot en met 2013. Cijfers over 2014 worden pas medio 2015 bekend gemaakt, daarom worden deze
cijfers niet meegenomen in de analyse.
De registratie van ongevallen neemt de afgelopen jaren weer iets toe. Echter nog steeds moet voorzichtig worden omgegaan met het
bepalen van trends voor ongevallen met ziekenhuisgewonden. Het aantal ziekenhuisgewonden is eerst gedaald (2010 en 2011) waarna
deze stabiel blijft. Ongevallen met een dodelijke afloop worden wel goed geregistreerd. Gemiddeld valt in Gemeente Alphen aan den Rijn 1
dode per jaar te betreuren.
Wat valt op!
Het aantal ziekenhuisgewonden in de leeftijdsgroep 25 t/m 59 is in de afgelopen jaren gedaald, terwijl in de leeftijd 18 t/m 24 jaar en 60
jaar en ouder jaar dit aantal is gestegen. Dit komt overeen met de landelijke cijfers. In de leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar wordt het ongeval
in 60% van de gevallen veroorzaakt door deze groep. Bij de 60-plussers is dit in 52% van de ongevallen.
De meeste ernstige slachtoffers vallen onder fietsers. Hier vallen maar liefst 4 maal zo veel ernstige slachtoffers als de eerst volgende
vervoerswijze, de personenauto. De helft van de fietsongevallen met ernstige slachtoffers waren tweezijdige ongevallen met als botspartner
de personenauto.
De verwachting is dat in de toekomst het aantal fietskilometers van ouderen toe gaan nemen. Dit heeft te maken met de toenemende
mobiliteit van ouderen door onder andere de e-fiets en de groei van het aantal ouderen. Ouderen zijn nu relatief vaak betrokken bij
ongevallen. Het aandeel fietsongevallen valt mee, echter het aandeel ernstige slachtoffers onder deze fietsongevallen is hoog.
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Prins Bernhardlaan - Burgemeester Visserpark, Alphen aan den Rijn

N209 – Heerewegh, Benthuizen

Rijndijk West, Hazerswoude-Rijndijk

Plankier – Reijerskoop, Boskoop

De cijfers 2010 – 2013 laten nog niets zien over het aantal ongevallen dat plaats vindt met de e-fiets. Dit komt onder andere omdat hier
nog geen onderscheid in is gemaakt bij de registratie van de ongevallen. Omdat de e-fiets steeds meer terrein verovert, is het wel
belangrijk deze te benoemen in de verkeersveiligheidsrapportage. Daarom is gekeken naar landelijke cijfers van onder andere het
Fietsberaad. Deze cijfers geven duidelijk aan dat vanaf 60 jaar het letselrisico per e-fietskilometer snel toe neemt, zowel absoluut als in
vergelijking tot de gewone fiets. Dit geldt nog eens in sterke mate voor vrouwen. In bijlage 2.2 e-fietsongevallen wordt hier verder op
ingegaan.
1% van al het verkeer in Alphen aan den Rijn is brom/snorfietser. Toch is 17% van het aantal ernstige slachtoffers brom/snorfietsverkeer. De
leeftijdsgroep waar de brom/snorfiets het meest betrokken is bij een ongeval, zijn de 16-17 jarige en de 18-24 jarige.
Aandachtslocaties
Binnen onze gemeente is een top 4 aan aandachtslocaties gemaakt. Hierbij is gekeken naar de cijfermatige verkeersonveiligheid. Deze locaties
kenmerken zich door het hoge aantal ongevallen of slachtoffers 1 en door een herhalend patroon in de hoofdtoedracht van de ongevallen. Bij het
opstellen van de top 4 is tevens gekeken of er sinds de ongevallen op de locatie veranderingen zijn aangebracht aan de inrichting en of de
ongevallen vlak na of tijdens wegwerkzaamheden hebben plaats gevonden. In bijlage 2.2 zijn de aandachtslocaties verder uitgewerkt.
Locatie

Gebied

Aantal ongevallen

Aantal slachtoffers

Hoofdtoedracht

Pr. Bernhardlaan - Burg. Visserpark

Hoge Zijde - Hoorn

3

4 ernstig gewond

geen voorrang/doorgang

1 overleden
Rijndijk west 53-97
N209 – Heerewegh
Plankier – Reijerskoop

1

Hazerswoude-Rijndijk
Benthuizen
Boskoop

6
3
3

1 ernstig gewond

geen voorrang/doorgang

3 gewond

onvoldoende afstand

1 ernstig gewond

geen doorgang verleend

2 gewond

fout door de bocht

2 ernstig gewond

geen voorrang/doorgang

In 3 jaar tijd zijn op een bepaalde locatie meer dan 3 slachtofferongevallen en/of 2 ernstige slachtofferongevallen gebeurd
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4.2 Gevoelsmatige verkeersonveiligheid
Om het gevoel van verkeeronveiligheid in kaart te brengen, is gesproken met gebiedsadviseurs, wijkagenten en boa’s. Alphen aan den Rijn
is opgedeeld in 5 gebieden en ieder gebied heeft zijn eigen adviseurs. Per gebied is met elkaar gesproken over het gevoel van de
verkeersonveiligheid in het gebied. Een gevoel van verkeersonveiligheid wil zeggen dat (1) op deze locaties niet direct ongevallen plaats
vinden, maar wel veel bijna ongevallen, (2) dat de situatie onduidelijk/onbegrijpelijk is waardoor men een gevoel van onveiligheid ervaart of
(3) de snelheid hoog ligt waardoor men zich onprettig voelt op straat. Zo zijn er nog meer voorbeelden te benoemen waarom iemand zich
onveilig voelt in een bepaalde verkeerssituatie. De gesprekken zijn gevoerd met gebiedsdeskundige die ervaring hebben met
verkeersvraagpunten en verkeersknelpunten. Zij hebben klachten en vragen vanuit de burgers gebundeld en hun eigen ervaringen hieraan
toegevoegd. Per gebied zijn knelpunten naar voren gekomen waarvan 90% al bij de gemeente bekend waren. In deze paragraaf worden de
top 5 knelpunten per gebied besproken, in bijlage 2.3 zijn alle knelpunten weergegeven en wordt de top 5 kenbaar gemaakt.

A.P van Neslaan - Reijerskoop, Boskoop

Kruising Wilgenlaantje – Linnaeusweg, Boskoop

Parklaan / Kruising Parklaan-Zijde, Boskoop

Spoorlaan, Zwammerdam

Nieuwkoopseweg - Dorpsstraat, Aarlanderveen
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Boskoop – Aarlanderveen – Zwammerdam
In Boskoop zijn veel locaties die als onveilig worden ervaren. Dit onveilige gevoel wordt vaak veroorzaakt door de snelheid van het verkeer,
de aanwezigheid van vrachtverkeer en fietsers en de inrichting van de wegen. Veel van deze wegen waar doorgaand verkeer op zit, dient
ook doorgaand vrachtverkeer op te vangen. Voorbeelden van deze wegen zijn de Parklaan, Boezemlaan, Puttelaan, Reijerskoop, Goudse
Rijweg, Rijneveld en Laag Boskoop.
De infrastructuur voor fietsers zorgt in Boskoop ook op verschillende locaties voor een onveilig gevoel (Zijde, Compierekade). Hierbij gaat
het over onduidelijk vormgeving van infrastructuur en over niet fietsvriendelijke infrastructuur.
In Aarlanderveen zijn 3 onveilige locaties aangegeven. De overstekende schoolgaande jongeren op de N231 met de Dorpsstraat, het
landbouwverkeer op de Dorpsstraat en de snelheid op het Noordeinde. Alle locaties hebben hun eigen specifieke problematiek.
In Zwammerdam wordt het gevoel van onveiligheid met name veroorzaakt door een te hoge snelheid van het verkeer op 30 km/h wegen
(Steekterweg – Lindehovestraat) en door een niet optimaal ontwerp van de infrastructuur (Spoorlaan – rotonde Steekterweg). .
Top 5 knelpunten van het gehele gebied
Over alle besproken knelpunten uit het gebied Boskoop – Aarlanderveen – Zwammerdam is een top 5 gemaakt. In bijlage 2.3 komen deze
knelpunten uitgebreid aan bod.
1. Kruising A.P. van Neslaan – Reijerskoop

Boskoop

2. Kruising Wilgenlaantje – Linneausweg

Boskoop

3. Parklaan / Kruising Parklaan – Zijde

Boskoop

4. Spoorlaan

Zwammerdam

5. Kruising Nieuwkoopseweg – Dorpsstraat

Aarlanderveen

Rijndijk West, Hazerswoude-Rijndijk

N209 - Katjesweg, Hazerswoude-Rijndijk

Situatie rondom Tweeklank, Hazerswoude-Rijndijk

Omleidingsweg, Benthuizen

Westzijdeweg, Hazerswoude-Dorp
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Benthuizen – Hazerswoude Dorp – Hazerswoude Rijndijk – Koudekerk aan den Rijn
Binnen deze kernen richt het onveilige gevoel zich vooral op een te hoge snelheid, een slechte oversteekbaarheid en het parkeren.
In Benthuizen wordt de Omleidingsweg gezien als onveilig. Dit betreft het gedeelte ter hoogte van de sportvelden. Waar de oversteekbaarheid als
slecht wordt ervaren en het parkeren in de bermen problemen oplevert. Voor de toekomst is men benieuwd of de snelheid op de Omleidingsweg
ook werkelijk 30 km/h wordt en als deze toch hoger komt te liggen hoe fietsers hier dan worden beschermd.
In Hazerswoude-Dorp liggen alle onveilige locaties buiten de bebouwde kom, waarvan drie op de N209. De snelheid, onoverzichtelijkheid en
oversteekbaarheid op de Westzijdeweg worden genoemd als onveilig.
De verkeerssituatie rondom de Tweeklank speelt in Hazerswoude-Rijndijk. De Potgieterlaan die smal is maar toch veel verkeer aantrekt, de
Sweelincklaan waar na het verwijderen van de drempels behoorlijk hard wordt gereden en de Da Costasingel waar de ingang van de school ligt en
tevens een doorgaande route is. Om het een en ander te regulieren zijn verkeersregels ingesteld, echter deze zijn onduidelijk en onlogisch
waardoor juist nog meer onduidelijkheid ontstaat. Op de Rijndijk West is de maximum snelheid terug gebracht naar 50 km/h naar 30 km/h. De
weginrichting is niet aangepast, waardoor de werkelijk gereden snelheid niet naar beneden is gegaan.
De inrichting van de Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn is niet optimaal. De kruispunten zijn niet overzichtelijk en de locaties van de
wegversmallingen zijn discutabel. Bij de herinrichting van de Hoogewaard zijn de bewoners betrokken geweest. De Weidedreef is toegevoegd aan
een 30 km/h zone, maar hiervoor zijn geen extra remmende maatregelen getroffen. De snelheid ligt dus hoog. Tot slot moet het vrachtverkeer
laden en lossen op de Prins Bernhardlaan. Hiervoor moeten ze achteruit insteken en dat levert met enige regelmaat gevaarlijke situaties op.
Top 5 knelpunten van het gehele gebied
Kijkend naar alle knelpunten in het gebied, is een top 5 gemaakt. In bijlage 2.3 worden deze knelpunten uitgebreid behandeld.
1. Rijndijk West

Hazerswoude-Rijndijk

2. N209 – Katjesweg

Hazerswoude-Dorp

3. Gehele situatie rondom de Tweeklank

Hazerswoude-Rijndijk

4. Omleidingsweg

Benthuizen

5. Westzijdeweg

Hazerswoude-Dorp

Laad- en losstrook Moerbeilaan Baronie

Renaissancelaan

Marokkostraat

N11 - Rietveldsepad

Rotonde Prinses Irenelaan - Prinses Beatrixlaan
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Alphen West
Alphen West bestaat uit Kerk & Zanen en de Hoorn. In Kerk & Zanen zijn twee locaties waar meerdere basisscholen bij elkaar liggen. Dit
levert op beide locaties onveilige situaties op door het parkeren van auto’s, uit laten stappen van kinderen, fietsers, voetgangers en
tegelijkertijd bewoners die de wijk willen verlaten. Via de Renaissancelaan wordt het Archeon bevoorraad. Het knelpunt is dat de rijweg
voor alsnog doodlopend is en het vrachtverkeer moet keren. Er is geen laad- en losplaats aanwezig en keren op eigen terrein Archeon is nu
niet mogelijk.
In Kerk & Zanen zijn een aantal locaties als onveilig aangeduid daar waar fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. Het gaat hier om het
Amerikalaan – Weteringpad, Noorderkeerkring – Weteringpad en N11 – Rietveldsepad. Locaties waar een hoofdfietsroute een verkeersader
doorkruist, blijven aandacht vragen. Het maakt niet zo zeer uit wie hierbij dan voorrang heeft.
De verkeersonveiligheid in de Hoorn concentreert zich met name rondom de Baronie. Door de komst van een nieuw winkelcentrum zijn
verkeersstromen anders gaan lopen, zijn nieuwe verkeersstromen ontstaan en is veel nieuwe infrastructuur aangelegd. Dit zorgt zowel aan
de westzijde (laad- en losstrook Moerbeilaan) als aan de oostzijde (ingang Baronie en rotonde Pr. Irenelaan – Pr. Beatrixlaan) voor onveilige
situaties.
In de bomenbuurt speelt met name de parkeerdruk. Die is hier zo hoog dat men op ieder vrij plekje parkeert, ook in bochten of bij
oversteekplaatsen.
Top 5 knelpunten van het gehele gebied
Kijkend naar alle knelpunten in het gebied, is een top 5 gemaakt. In bijlage 2.3 worden deze knelpunten uitgebreid behandeld.
1. Laad- en losstrook Moerbeilaan Baronie
2. Renaissancelaan
3. Marokkostraat
4. N11 - Rietveldsepad
5. Rotonde Prinses Irenelaan – Prinses Beatrixlaan

Kees Mustersstraat

Steekterbrug

Swaenswijkbrug

Rijnplein – Castellumstraat – Pieter Doelmanstraat

VRI en fietstunnel Prins Bernhardlaan
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Alphen Centrum
Het centrum van Alphen is opgedeeld in Hoge Zijde en Lage Zijde. Het shared space gedeelte aan de Hoge Zijde zorgt voor een hoog
onveiligheidsgevoel bij veel mensen. In een shared space gebied wordt alle ruimte met elkaar gedeeld, waardoor niemand een eigen plek heeft op
de weg. Dit is tegenstrijdig met veel andere inrichtingen, waarbij in ieder geval de voetganger vaak haar eigen plek heeft. Daarbij komt dat er
meer autoverkeer dan gewenst gebruik maakt van de doorgaande route door het centrum. Dit komt doordat het systeem met de zakpalen niet
goed werkt.
De snelheid van het fietsverkeer komende vanaf de Swaenswijkbrug zorgt met enige regelmaat voor onveilige situaties op het kruispunt met de
Pr. Hendrikstraat. Gelukkig is de snelheid van het autoverkeer op dit punt erg laag. Ook het kruispunt tussen twee drukke tweerichtingen
fietspaden voor het station wordt als onveilig ervaren. Op dit kruispunt komen heel veel fietsers samen en ze gaan ook in verschillende richtingen
verder. Omdat de voorrang niet is geregeld, zoekt iedereen naar zijn of haar plek op de weg.
Aan de Lage Zijde zijn twee ‘grote’ onveilige locaties. Vanaf de Pr. Kennedylaan gaan fietsers tegen de richting in de Kees Mustersstraat in. Daar
waar het fietspad ophoudt, steken ze ineens de weg over. Dit punt is erg onoverzichtelijk en er komt steeds meer verkeer op deze weg,
aangezien de nieuwbouwlocatie wordt aangelegd. Het tweede punt betreft het voetpad aan de Steekterbrug. Omdat een logische en korte
fietsverbinding ontbreekt, gaan fietsers via het voetpad over de Steekterbrug. Echter dit voetpad ligt op een bepaald gedeelte direct langs de
rijbaan en juist hier is het voetpad heel smal.
Top 5 knelpunten van het gehele gebied
1. Kees Mustersstraat
2. Voetpad Steekterbrug
3. Swaenswijkbrug
4. Rijnplein – Castellumstraat – Pieter Doelmanstraat
5. Fietstunnel en VRI met Prins Bernhardlaan

Groenoord, aansluiting rotonde en wijk

Bachsingel - Mozartsingel

Groenoord, aansluiting fietspad op wijk

IJzerweg - Amerpad

Churchillaan
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Ridderveld
De onveilige punten in Ridderveld zijn in 4 categorieën in te delen. Op veel wegen, zowel 30 km/h als 50 km/h wegen, ligt de snelheid hoog. Bij
30 km/h wegen gaat het dan om wijkontsluitingswegen, zoals de Korenbloem en Sterrenlaan.
In Ridderveld liggen veel voortgezet onderwijs scholen. Dit trekt veel fietsverkeer aan. Veel klachten gaan over het gedrag van deze scholieren
die zich niet naar behoren gedragen. Hierbij gaat het dan om 4 dik naast elkaar fietsen, het schuin oversteken van kruispunten en het tegen het
verkeer in fietsen. Meestal gaat het goed, maar het geeft overige verkeersdeelnemers vaak een onveilig gevoel.
Op drie locaties is het ontwerp niet optimaal voor fietsers, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Op de Churchillaan fietsen fietsers
gewoon op de rijbaan, terwijl de Churchillaan een 50 km/h is. Een vrijliggend fietspad is wenselijk, maar in ieder geval zijn fietsvoorzieningen
noodzakelijk. Op de kruising Bachsingel – Mozartsingel is het voor fietsers niet duidelijk wat van hen wordt verwacht. En op het kruispunt Pr.
Kennedylaan – Aalhorst verleend afslaand autoverkeer vaak geen voorrang aan recht doorgaand fietsverkeer.
Net zoals in Kerk & Zanen heeft Ridderveld een kruispunt waar fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. Het gaat hier om de IJzerweg –
Amerpad. Locaties waar een hoofdfietsroute een verkeersader doorkruist, blijven aandacht vragen. Het maakt niet zo zeer uit wie hierbij
dan voorrang heeft.
Het grootste knelpunt in Ridderveld is Groenoord tussen de rotonde en de wijk. Het is met name in de ochtendspits heel druk met fietsers
richting het Ashram en richting J.P. Sweelinck. Deze fietsers kruisen elkaar. Zeker omdat fietsers naar het Ashram vaak tegen het verkeer in
fietsen. Op de t-splitsing met de wijk nemen auto’s vaak de binnenbocht. De huidige inrichting van de weg zorgt ervoor dat dit mogelijk is. Aan
de zuidzijde van het kruispunt zit een erfaansluiting waar enkel langzaam verkeer uit kan komen, dit betekent dat de t-splitsing eigenlijk een
geheel kruispunt is. Dit valt echter niet op in het huidige ontwerp.
Top 5 knelpunten van het gehele gebied
1. Groenoord, stukje tussen de rotonde en de wijk
2. Kruising Bachsingel - Mozartsingel
3. Groenoord, uitrit fietspad
4. Kruising IJzerweg – Amerpad
5. Churchillaan

Kaart met gemeten N-wegen in
Alphen /d Rijn en directe omgeving
5 sterren: groen
4 sterren: geel
3 sterren: oranje
2 sterren: rood
1 ster: zwart
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4.3 Provinciale wegen
In 2014 heeft de ANWB in samenwerking met EuroRAP 2 onderzoeken uitgevoerd betreffende de veiligheid op provinciale wegen. Het
eerste onderzoek geeft een sterrenclassificatie aan de wegen (1-5 sterren) kijkend naar de weginrichting. ANWB heeft samen met EuroRAP
met meetauto’s de meeste provinciale wegen in het land in kaart gebracht en hier een ster aan gegeven. EuroRAP heeft een wiskundig
model opgesteld waarin aan provinciale wegen een aantal sterren wordt gegeven. Dit met een schaal van 1 tot 5. Het tweede onderzoek
richt zich op welke wegen door weggebruikers als onveilig worden ervaren. In de gemeente Alphen a/d Rijn zijn de N207, N209,N231 en
N455 beoordeeld. De N207, N209 en N231 krijgen grotendeels 2 sterren toegekend en bij de N455 is er een 50/50 split tussen 2 en 3
sterren. De ANWB vindt 3 sterren of meer wenselijk voor de provinciale wegen. De wegen in Alphen aan den Rijn halen dit grotendeels niet.
3 sterren
Bij de N209 is de dorpskern van Hazerswoude-Dorp en rotonde bij Hazerswoude-Rijndijk als 3 sterren aangeduid. Dit vanwege de lage
snelheid en gescheiden rijbanen. De N207 vanaf de kruising Eisenhowerlaan tot aan de kruising met de N446 heeft ook 3 sterren gekregen,
mede door de gescheiden rijbanen. De N207 vanaf de rotonde Rijneveld richting het centrum van Boskoop is ook als 3 sterren aangemerkt.
De N455 in Boskoop richting Waddinxveen (Noordeinde) is met 3 sterren geclassificeerd. En voor de N231 geldt alleen 3 sterren ter hoogte
van de kruising in Aarlanderveen.
De overige delen van de provinciale wegen hebben 2 sterren gekregen.
Verkeersveiligheidsgevoel
In het rapport betreffende de verkeersonveiligheidsgevoelens op de provinciale wegen in Zuid-Holland komt de gemeente Alphen aan den
Rijn 2 keer in de top 3 voor. De N209 staat op de 2e plaats en de N207 op de 3e. Over de N209 wordt opgemerkt dat deze te smal is, veel
uitritten (o.a. boerderijen) heeft en dat de bewegwijzering en markeringen bij de aansluiting met de A12 onduidelijk is. De N207 heeft
onder andere als opmerkingen dat de weg niet is berekend op de grote verkeersdruk, de weg kent veel verzakkingen, er is veel langzaam
verkeer van en naar zijwegen/inritten en het fietspad is onvoldoende van de rijbaan gescheiden. De N455 en N231 vallen beiden buiten de
top 10 voor Zuid-Holland.

Logo School op Seef
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5 Gedragsbeïnvloeding
Wij besteden veel aandacht aan gedragsbeïnvloeding en daar zijn we trots op! Al jaren wordt veel aandacht besteed aan het gedrag van
verkeersdeelnemers waardoor educatie, communicatie en handhaving goed is ingebed binnen de gemeente. Per doelgroep worden jaarlijks
activiteiten aangeboden om kennis en handelingen te leren, op niveau te houden of juist te verbeteren. Hiermee wordt al begonnen bij kinderen
die naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf gaan.

5.1

Educatie

Educatie betekent letterlijk ‘bedoeld om van te leren’. Verkeerseducatie behelst daarmee alle aspecten die nodig zijn voor het bijbrengen van
voorwaarden voor een veilige deelname aan het verkeer. Voor alle leeftijden geldt dat men kan leren om verkeersveiliger deel te nemen aan het
verkeer. Het start bij de peuters met het veilig leren oversteken en gaat door tot aan de senioren door ervoor te zorgen dat zij op een veilige
manier deel kunnen blijven maken van het verkeer.
In bijlage 3.1 zijn de verschillende educatieve projecten opgenomen die de afgelopen jaren in Alphen aan den Rijn zijn uitgevoerd. Wat hierbij
opvalt is dat veel activiteiten zich richten op de doelgroep 4 t/m 11 jaar. Dit is op zich logisch. Deze groep centreert zichzelf op de basisschool
en is daarmee relatief makkelijk bereikbaar. Tegelijkertijd is dit de groep die op veel aspecten voor de eerste keer in aanraking komt met verkeer.
Kinderen leren zelfstandig fietsen, ze gaan voor de eerste keer naar school en een paar jaar later voor de eerste keer zelfstandig en ze spelen
veel buiten waarbij de vaak onderdeel zijn van het verkeer. Vandaar dat het ook heel belangrijk is om juist in deze doelgroep veel aandacht te
besteden aan educatie.
Wij hebben binnen onze gemeente 54 basisscholen en daarvan namen in 2014 31 scholen deel aan het programma School op Seef. 5 scholen
hebben aangegeven om in 2015 of 2016 deel te willen nemen aan School op Seef. Zij worden via Onderwijs Advies benadert over een mogelijke
deelname. De scholen die niet deelnemen, geven aan dat zij andere prioriteiten hebben dan verkeersonderwijs of dat zij bewust kiezen voor een
andere vorm van verkeersonderwijs. Het programma van School op Seef kan onder andere worden aangevuld met de dode hoekles, de educatieve
fietsroute en Streetwise.

Het VVN theorie en praktijkexamen voor de groepen 7/8 worden door alle basisscholen in Gemeente Alphen aan den Rijn gehouden. In totaal zijn
er 5 routes voor het praktijkexamen (Alphen aan den Rijn – Boskoop – Benthuizen – Hazerswoude Dorp – Hazerswoude Rijndijk/Koudekerk aan
den Rijn). In 2016 worden de routes uit Boskoop en Hazerswoude-Rijndijk/Koudekerk aan den Rijn tegen het licht gehouden en daar waar nodig
aangepast.
Om jongeren te bereiken wordt al een aantal jaren de Jonge Automobilistendag georganiseerd. Ook wordt sinds een aantal jaren stichting Team
Alert ingezet op het festival Lakeside om bezoekers bewust te maken van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. Zij doen dit op een
manier die de jongeren aanspreekt, voor jongeren door jongeren. Dit jaar is stichting Team Alert voor de eerste keer op het ROC in Alphen aan
den Rijn geweest met hun programma Scooter Elite. De aanwezigheid is als zeer positief ervaren.
Een andere doelgroep waar steeds meer aandacht naar toe gaat, zijn de senioren. In Alphen aan den Rijn wordt twee keer per jaar een dag met
rijvaardigheidsritten georganiseerd. Op deze dag kunnen circa 80 50-plussers hun kennis over verkeersregels ophalen en krijgen ze deskundig
advies over hun rijgedrag. Ook krijgen ze een reactie-, ogen- en orentest.
Zoals eerder al aangegeven, gaan steeds meer ouderen fietsen en fietsen ze meer kilometers. Dit komt onder andere door de opkomst van de efiets. In 2013 was 5% van de Nederlanders in het bezit van een elektrische fiets en de verwachting toen was dat binnen vijf jaar de aanschaf zou
groeien naar 10% (circa 2 miljoen). In gesprek met de rijwielhandelaren is duidelijk geworden dat op dit moment de verkoop van nieuw fietsen
50-50 is, 50% gewone fiets – 50% elektrische fiets. Onderzoek wijst uit dat vanaf 60 jaar het letselrisico per 2-fietskilometer snel toeneemt,
zowel absoluut als in vergelijking met de gewone fiets. Dit geldt in versterkte mate voor vrouwen.
Gemeente Alphen aan den Rijn wil graag dat ouderen meer en langer mobiel blijven door bijvoorbeeld te fietsen. Maar het aantal ongevallen
willen we graag laag houden en/of nog verder laten dalen. Daarom is het belangrijk om ouderen, naast de rijvaardigheidsritten, ook een
programma aan te bieden om veilig op de fiets deel te blijven nemen aan het verkeer. In 2015 en 2016 bekijkt de gemeente de mogelijkheden
om een fietscursus of e-bikecursus te organiseren.
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Verschillende campagneposters

5.2

Communicatie

Netwerk verkeersveiligheid
Verschillende partijen zijn betrokken bij de verkeersveiligheid rondom en op weg naar de basisscholen (scholen, politie, gemeente, ouders, etc.).
Het is belangrijk om al deze partijen met elkaar in verbinding te laten staan. Hiervoor is een netwerk opgebouwd waarbij alle partijen twee maal
per jaar bij elkaar komen. Tijdens deze overleggen wordt gesproken over de stand van zaken, het programma voor de komende maanden en
komen nieuwe ontwikkelingen aan bod. Ook wordt tijdens deze bijeenkomsten geïnventariseerd welke wensen er zijn bij de scholen betreffende
uit te voeren infrastructurele en educatieve maatregelen. Deze worden betrokken bij de verdeling van de financiën. Dit betekent ook dat als je als
school niet aanwezig bent op de bijeenkomsten, je minder inspraak hebt in de uitgave van het geld. In bijlage 3.2 zijn de verschillende
netwerkers beschreven.
Campagnes
Door het voeren van campagnes worden grote groepen mensen zich bewust van bepaald gedrag. Gemeente Alphen aan den Rijn sluit bij de
meeste campagnes aan bij het RPV Holland Rijnland (fietsverlichting, scholen zijn begonnen) of ROV Zuid Holland (BOB, 30 in de wijk).
Campagne voeren gebeurt meestal via de reclameborden langs verschillende wegen binnen de gemeente. Voor sommige campagnes
worden extra activiteiten georganiseerd. Zo geeft de wethouder Verkeer jaarlijks de aftrap bij een basisschool voor de campagne ‘de
scholen zijn begonnen’ en kan men op de eerste zaterdag van november de fietsverlichting laten controleren bij de stand van de
Fietsersbond op het Aarplein. In 2013 heeft Gemeente Alphen aan den Rijn de aftrap gegeven voor de provinciale BOB sport campagne bij
de korfbalvereniging TV Tempo.
In 2013 hebben wij zelf een parkeercampagne ontwikkeld. Het doel van deze campagne is om ouders bewust te maken van de onveilige situaties
die kunnen ontstaan door slordig parkeren. Dus zorg er als ouder voor dat je veilig parkeert. Scholen kunnen zich aanmelden voor de campagne
en ze ontvangen dan campagnemateriaal. De campagne start maandag na de herfstvakantie, juist in die tijd worden weer steeds meer kinderen
met de auto naar school gebracht. Binnen de campagnetijd van 6 weken kunnen scholen er voor kiezen om boa’s samen met kinderen uit groep
7 of 8 op pad te sturen en ouders aan te spreken op hun parkeergedrag.
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5.3

Handhaving

Handhaving van verkeersveiligheid ligt voor een overgroot deel bij de politie. Zij handhaven op te hard rijden, rijden onder invloed, door rood
rijden en het niet dragen van autogordels of bromfietshelm. Minder vaak houdt de politie zich bezig met bellen achter het stuur, fietsverlichting
en handhaving in 30 km/h gebieden. De handhavingsacties worden door de politie bepaald en de gemeente wordt hiervan niet op de hoogte
gesteld. Een vraag om handhaving vanuit de politie in een 30 km/h straat wordt bijna altijd met nee beantwoord. De politie stelt dat om te
kunnen handhaven in een 30 km/h gebied, een weg als zodanig dient te zijn ingericht. Bekeuringen die worden uitgeschreven op wegen met een
30 km/h regiem, die niet als zodanig zijn ingericht, kunnen door de rechter worden vernietigd. Daarnaast geeft de politie vaak geen prioriteit aan
deze handhaving
Met de wijkagenten in Alphen aan den Rijn zijn goede contacten opgebouwd. Bij vragen over onveilige situaties is een wijkagent altijd bereid om
de situatie te bekijken en waar nodig mensen aan te spreken op hun gedrag (bijvoorbeeld bij scholen). In 2014 heeft Gemeente Alphen aan den
Rijn gevraagd om meer controles uit te voeren op fietsverlichting tijdens de fietsverlichtingscampagne. Hier is gehoor aan gegeven. Verschillende
wijkagenten hebben getwittert over de campagne en extra controles uitgevoerd. Deze samenwerking is goed bevallen.
Afdeling Toezicht en Handhaving houdt zich op gebied van verkeersveiligheid met name bezig met foutief parkeren rondom de ingang van
basisscholen. Dit levert nogal wat klachten en verkeersonveilige situaties op. Het controleren rondom basisscholen vindt over het algemeen in
overleg met de basisscholen plaats. De boa’s bekeuren niet direct, maar geven eerst een waarschuwing.
Daarnaast geven de boa’s onduidelijke of onveilige situaties op straat door aan de verkeersveiligheidcoördinator, waardoor voor kleine klussen
snel kan worden gehandeld. De lijnen tussen de verkeersveiligheidcoördinator en afdeling Toezicht en Handhaving zijn kort.

Aa nd a chtsloca tie s
1 Prins Bernhardlaan - Burg. Visserpark

Werkzaamheden Bospark zijn gestart, 2016 uitvoer van reconstructie Prins Bernhardlaan

2 N209 - Heerewegh

In overleg treden met de provincie

3 Rijndijk-west
4 Plankier - Reijerskoop

Gehele reconstructie is wenselijk, waardoor de Rijndijk een werkelijke 30 km/h weg wordt
In 2016 wordt gestart met een projectomschrijving voor Reijerskoop vanaf de hefbrug tot voor het kruispunt A.P. van Neslaan

Boskoop , Aa rla nd e rve e n & Zwa mme rd a m
1 A.P. van Neslaan - Reijerskoop
2 Wilgenlaantje - Linnaeusweg

In 2016 wordt gestart met een projectomschrijving voor Reijerskoop vanaf de hefbrug tot voor het kruispunt A.P. van Neslaan
Voor het nieuwbouwproject Voorofschezoom wordt de Linnaeusweg heringericht. De grens voor de herinrichting is tot voorbij het
Wilgenlaantje gelegd.

3 Parklaan / Parklaan - Zijde

Wenselijk is om het vrachtverkeer uit de Parklaan te weren, waardoor een reconstructie mogelijk en te komen tot een goed
ingerichte 30 km/h straat. Het kruispunt met de Zijde is niet logisch en veilig ingericht

4 Spoorlaan

Aanpassing Spoorlaan tot aan de Buitendorpstraat is wenselijk (parkeren en fietspadaansluiting)

5 Nieuwkoopseweg - Dorpsstraat

op kort en middellang termijn zijn geen aanpassingen gepland

Be nthuize n, Ha ze rswoud e Dorp , Ha ze rswoud e R ij nd ij k e n Koud e ke rk a /d R ij n
1 Rijndijk-west

Gehele reconstructie is wenselijk, zie aandachtspunt nr 3

2 N209 - Katjesweg
3 Situatie rondom de Tweeklank

In overleg treden met de provincie
Situatie onderzoeken, kijken wat wenselijk en mogelijk is

4 Omleidingsweg

In 2016 / 2017 wordt de Omleidingsweg heringericht naar een 30 km/h weg.

5 Westzijdeweg
Alp he n We st

Situatie onderzoeken, kijken wat wenselijk en mogelijk is

1 Moerbeilaan

Er zijn gesprekken gaan tussen de eigenaar en gemeente over dit knelpunt. Er wordt gezocht naar een oplossing

2 Renaissancelaan

Laatste fase van Burggooi wordt nu ontwikkeld. Als deze is ontwikkeld wordt de Renaissancelaan doorgetrokken en is het
probleem van kerend vrachtverkeer opgelost. Vrachtverkeer blijft hier laden en lossen

3 Marokkostraat

Bij een reconstructie worden de huidige problemen zo goed mogelijk opgelost

4 N11 - Rietveldsepad
5 Prinses Irenelaan - Prinses Beatrixlaan

op kort en middellang termijn zijn geen aanpassingen gepland
De rotonde wordt aangepast. De noordelijke tak krijgt een tweezijdige fietsoversteek omdat deze aansluit op de Irenelaan met
een tweezijdig fietspad.

Alp he n Ce ntrum
1 Kees Mustersstraat

Het is wenselijk om het eerste gedeelte van de Kees Mustersstraat aan te passen, zodat fieters niet meer ineens op de straat
komen.

2 Steekterbrug

Provincie Zuid Holland gaat de brug vervangen. De verwachting is dat dit nog 5 jaar gaat duren. Uitgesproken is dat het
landbouwverkeer op de rijbaan komt, waardoor de parallelweg komt te vervallen. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor
fietspaden aan beide zijde van de brug.

3 Swaenswijkbrug

op kort en middellang termijn zijn geen aanpassingen gepland

4 Rijnplein - Castellumstraat - P. Doelmanstraat

op kort en middellang termijn zijn geen aanpassingen gepland

5 VRI en fietstunnel Prins Bernhardlaan

Onderzoek houden naar de ligging en het ontwerp van de fietsrotonde

R id d e rve ld
1 Groenoord, rotonde en de wijk
2 Bachsingel - Mozartsingel

Een reconstructie van Groenoord staat op de planning voor 2018/2019
In 2015 is het kruispunt Burg. BruinSlotsingel - Bachsingel gereconstrueerd, de werkgrens was tot het kruispunt Mozartsingel. De
situatie voor fietsers is binnen dit gebied aangepast, waardoor de problemen op het kruispunt zelf zijn verminderd.

3 Groenoord, aansluiting fietspad

Een reconstructie van Groenoord staat op de planning voor 2018/2019

4 Ijzerweg - Amerpad

op kort en middellang termijn zijn geen aanpassingen gepland

5 Churchillaan

op kort en middellang termijn zijn geen aanpassingen gepland
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6 Wat zijn onze ambities?
Aan de hand van de informatie die in bovenstaande hoofdstukken is besproken, zijn verschillende ambities opgesteld. Deze ambities
bevatten uitvoeringsvoorstellen, zowel infrastructureel als gedrag beïnvloedend, om de verkeersveiligheid in Alphen aan den Rijn te
verbeteren en te behouden.
Aanpak knelpunten
In deze rapportage zijn zowel cijfermatige als gevoelsmatige knelpunten besproken. Cijfermatige knelpunten staan hoger op de prioriteitenlijst
als gevoelsmatige knelpunten, aangezien op deze locaties ook werkelijk ongevallen plaats vinden. Dit wil niet zeggen dat de gevoelsmatige
knelpunten niet serieus worden bekeken. Altijd vormt een team van verkeersdeskundige zich een mening over het wel of niet verbeteren van een
bepaalde situatie ten gevolge van de verkeersonveiligheid.
In de tabel op de zijpagina zijn in de tweede kolom alle knelpunten opgenomen. In de derde kolom staat per knelpunt aangegeven wat de
stand van zaken is. Als een knelpunt groen is gekleurd, wil dit zeggen dat het knelpunt in de komende jaren wordt meegenomen in een
integraal project.
Het aanpassen van infrastructuur is een kostbare gelegenheid. De verschillende knelpunten proberen we daarom zoveel mogelijk mee te nemen
binnen integrale projecten. In de tabel op de vorige pagina zijn de aandachtslocaties en alle top 5 knelpunten genoemd. De projecten die groen
zijn gemaakt, worden binnen 5 jaar meegenomen binnen een integraal project.
Voor de oranje knelpunten geldt dat we gaan onderzoeken wat wenselijk en mogelijk is om de verkeersveiligheid op deze locaties te verbeteren.
De uitvoering wordt betaald vanuit het budget Integrale Reconstructies. Hierbinnen is geld gereserveerd voor verkeersprojecten (300.000 per
jaar) en is 600.000 per jaar gereserveerd voor kwaliteit maatwerk participatie projecten. Beide geldstromen zijn niet alleen voor het verbeteren
van de verkeersveiligheid bedoeld, maar kunnen hier wel voor worden aangewend.

De knelpunten die rood zijn aangegeven, worden de komende jaren niet aangepast. De redenen hiervoor lopen uiteen, maar ze hebben allemaal
gemeen dat de verkeersdeskundige van mening zijn dat de verkeersveiligheid hier niet erg in het geding is. Ook al wordt dit gevoelsmatig wel zo
ervaren.
Een tweetal knelpunten hebben geen kleur meegekregen. Dit betreft knelpunten waarvan de provincie de wegbeheerder is. We gaan in overleg
met de provincie om te kijken naar mogelijke oplossingen op deze twee locaties.
Fietsplan
Het Fietsplan wordt op dit moment geschreven. In het plan wordt aandacht besteed aan de infrastructurele kant van het fietsen. Het richt
zich op het behouden, verbeteren en uitbreiden van het fietsnetwerk binnen de gemeente, het fietsparkeren, de combinatie fiets en
ruimtelijke ordening, woon-werk verkeer op de fiets en fietsen voor reactie en sport.
Op het gebied van de infrastructuur is het belangrijk dat knelpunten welke gevaar opleveren voor fietsers worden aangepakt. De specifieke
fietsknelpunten uit dit plan, komen ook aan bod in het Fietsplan. Daarnaast is het belangrijk om bij nieuwe inrichtingsplannen meer
aandacht te besteden aan de fietsveiligheid, zodat niet achteraf nog aanpassingen nodig zijn.
Een specifiek onderwerp in het plan wordt de straatverlichting op fietspaden. Binnen de gemeente zijn veel fietspaden in het buitengebied
onverlicht. Echter dit zorgt voor sociale onveiligheid op fietspaden. Het is wenselijk om minimaal één route vanuit de kernen naar Alphen
aan den Rijn goed te verlichten.
Op het gebied van educatie is de fietsers een belangrijke partij. Denk hierbij aan de jaarlijkse fietsverlichtingscampagne en praktische
verkeersexamens, maar ook ervoor zorgen dat ouderen langer op een veilige manier met de fiets kunnen deelnemen aan het verkeer. Deze
activiteiten worden opgenomen in het educatieplan. Hier wordt ook extra aandacht besteed aan het onderwerp ‘oogcontact tussen fietsers
en gemotoriseerd verkeer’. Met name bij oversteken waarbij fietsers in de voorrang zitten, is dit van groot belang.
Educatieplan 2016 – 2018
Voor de komende drie jaren wordt een educatieplan opgesteld. Gemeente Alphen aan den Rijn voert al veel educatieve projecten uit en deze
moeten zeker behouden blijven. Daarnaast zijn er nog tal van nieuwe initiatieven te ontwikkelen in de komende jaren om specifieke doelgroepen
te bereiken.
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Als voorbeeld: het college heeft uitgesproken dat het van belang is om ouderen zo lang mogelijk mobiel te houden. Wat hierbij aansluit is Blijf
Veilig Mobiel een project vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling. Vanuit het oogpunt verkeersveiligheid is het interessant om hier op mee te liften,
door bijvoorbeeld senioren fietslessen te ontwikkelen en om door te gaan met de organisatie van rijvaardigheidsritten voor 50-plussers. Met
name ook omdat uit onderzoek blijkt dat steeds meer ouderen langer deelnemen aan het verkeer en dat mede hierdoor wordt verwacht dat de
ongevalskans onder 60-plussers toeneemt, met name onder fietsers.
Een andere punt zijn voorrangssituaties op hoofdfietsroutes ten opzichte van het doorgaande verkeer (onder andere Amerpad – IJzerweg en
Noorderkeerkring – Weteringpad). Infrastructureel zijn verschillende maatregelen getroffen, maar er blijven diverse ongevallen plaats vinden. Het
is interessant om de ongevallen vanuit een educatieve oogpunt te bekijken. De boodschap verspreiden ‘je hebt als fietser voorrang, maar maak
oogcontact met de bestuurder. Zorg dat je gezien bent, voordat je voorrang neemt’.
Een veel gehoorde klacht over verkeersonveilige situaties heeft te maken met het gedrag van scholieren die vanuit alle omliggende dorpen en
Alphen aan den Rijn zelf naar het voortgezet onderwijs gaan. Grote groepen fietsers zorgen voor onveiligheid doordat ze met 3 a 4 personen
langs elkaar fietsen, ze fietsen tegen de richting in en zijn met name met elkaar bezig en niet met het verkeer. Binnen het educatieplan gaan we
nadenken over een mogelijke campagne of actie om deze doelgroep te bereiken.
Schoolzones
In 2013 heeft de toenmalige Gemeente Alphen aan den Rijn een beleidsnotitie vastgesteld over de aanleg van schoolzones in haar gemeente.
Door het samengaan van de drie gemeenten is het wenselijk om de beleidsnotitie uit te bereiden, waarbij ook de scholen in de voormalig
gemeenten Rijnwoude en Boskoop worden opgenomen. Op die manier ontstaat een eenduidig beleid betreffende de aanleg van schoolzones in de
huidige Gemeente Alphen aan den Rijn.
Voor alle gewenste nieuwe schoolzones wordt in kaart gebracht wat de kosten zijn en wordt gekeken of deze mogelijk in projecten kunnen
worden meegenomen.

Schoolomgeving
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de wens uitgesproken om de verkeerssituaties rondom scholen in kaart te brengen. In 2014 is
al een start gemaakt om de directe omgeving van alle basisscholen te bekijken vanuit het oogpunt verkeersveiligheid. Per basisschool wordt
inzichtelijk gemaakt welke verbeterpunten wenselijk zijn om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. Voor alle gewenste
maatregelen worden de kosten in kaart gebracht en wordt gekeken of deze in werkzaamheden in de komende jaren kunnen worden
meegenomen.
30 km/h zones
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft veel verschillende manieren om het betreden van een 30 km/h zone aan te geven. Deze diversiteit is
vergroot door het samengaan van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Ook zijn in de afgelopen jaren de 30 km/h zones steeds groter
geworden. Steeds vaker komen er klachten en vragen binnen van bewoners. Klachten over de onduidelijkheid van een 30 km/h zone; ligt een
bepaalde straat nu wel of niet in een zone, klachten over de snelheid op 30 km/h wegen en vragen zoals het plaatsen van een herhaalbord in een
30 km/h zone.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft gevraagd om meer eenduidigheid aan te brengen in de weginrichting van 30 km/h wegen.
Hierbij gaat het infrastructureel met name om de inrichting van de poortconstructies aan het begin van de zones. Denk hierbij niet alleen aan een
versmalling of drempel, maar ook aan bijvoorbeeld kleurgebruik.
Een andere vraag is hoe we als gemeente om willen gaan met herhalingen binnen een zone. Het standpunt vanuit beheer is zo weinig mogelijk
borden toepassen in het openbaar gebied. Echter psychologisch onderzoek toont aan dat herhaling van een boodschap belangrijk is omdat
mensen het gewoonweg vergeten (na bijvoorbeeld een druk kruispunt).
Ook is gevraagd om te kijken naar andere mogelijkheden om mensen erop te wijzen dat ze zich bevinden in een 30 km/h gebied. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan digitale snelheidsborden. Maar kijk ook eens naar andere gemeenten. Wellicht hebben zij nog leuke nieuwe innovatieve ideeën
bedacht en toegepast.
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Gemeente

Contact en Samenwerking
Verkeersveiligheid creëren is niet iets wat wij als gemeente alleen kunnen. Verkeersveiligheid kunnen we alleen creëren door allemaal samen te
werken.
Deze samenwerking vindt op veel gebieden al plaats, zoals bij praktische verkeerslessen op basisscholen en voorgezet onderwijs,
Fietsverlichtingscampagne waarbij de Fietsersbond betrokken is, Jonge Automobilistendag waarbij altijd een autodealer bereid is om een locatie
beschikbaar te stellen en de BOB Sport campagne waarbij het ROV Zuid Holland de sportverenigingen benaderd voor deelname aan de campagne.
Buurtlabel Veilig Verkeer Nederland
In het oppakken van klachten over de snelheid in een woonstraat kan worden samengewerkt tussen bewoners, gemeente, de politie en eventuele
andere lokale organisaties. Buurtbewoners worden op deze manier betrokken bij de aanpak van hun eigen probleem. Door actief te werken aan
verkeersveiligheid in een eigen buurt, kan deze buurt in aanmerking komen voor het Buurtlabel Veilig Verkeer. Dit label wordt toegekend voor
een periode van drie jaar. Met het label laten bewoners zien, dat ze bewust bezig zijn met verkeersveiligheid.
Bij iedere nieuwe samenwerking moet worden gekeken naar de rol die de gemeente aanneemt. De gemeente hoeft namelijk niet altijd maar de
trekker van een project te zijn, maar kan ook een coördinerende, faciliterende of bij rol hebben.
In het komende jaar wordt gekeken op welke manier een samenwerking tot stand kan komen binnen de verschillende projecten. Dit kader loopt
enigszins parallel met de andere kaders, waarbij het belangrijk is om telkens de samenwerking in oogschouw te nemen / te houden.
Interne samenwerking
Er zijn nog veel meer mogelijkheden om elkaar te vinden in het verbeteren van de verkeersveiligheid, al dan niet gecombineerd met een ander te
bereiken doel. Denk hierbij aan het veilig mobiel houden van ouderen en het programma JOGG.
Binnen de gemeente worden integrale projecten in de openbare ruimte gedraaid. Het is belangrijk om hier met verkeersveiligheid aan te haken.
Dit gebeurt bij steeds meer knelpunten, zodat verkeersveiligheid integraal wordt meegenomen.
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