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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk is al jaren actief bezig om de verkeersveiligheid in de gemeente te
verbeteren. Het aanpakken van blackspots en de preventieve aanpak in het kader van
duurzaam veilig hebben sinds de jaren negentig geleid tot een afname van het aantal
verkeersslachtoffers. Om de landelijk gestelde doelen ten aanzien van een daling van het
aantal verkeersslachtoffers te kunnen halen moet echter doorlopend worden gewerkt aan de
verkeersveiligheid in de gemeente. Het duurzaam veilig beleid in combinatie met een
doelgericht educatieprogramma is nog altijd de basis van het beleid.

Het vigerende

verkeersveiligheidsbeleid is integraal opgenomen in het verkeer- en vervoerplan Harderwijk
(GVVP 2010 – 2015).
Ondanks dat de oorspronkelijke looptijd van dit GVVP is verlopen, vormen de hierin
beschreven aanpak en gestelde kaders nog steeds een goede basis voor de aanpak van de
verkeersonveiligheid.

De

verkeersstructuur

–

een

rondweg

met

daarbinnen

een

verkeerslichtenvrije ontsluiting van binnenstad, woonwijken en werklocaties – is op orde. Het
bijgevoegde Verkeersveiligheidsplan borduurt voort op deze goede basis en zorgt er voor dat
specifieke knelpunten veiliger gemaakt worden.

1.2

Opbouw Verkeersveiligheidsplan Harderwijk
De gemeente Harderwijk heeft Bonotraffics gevraagd een verkeersveiligheidsplan op te stellen
voor de komende jaren. Het plan is tot stand gekomen met behulp van en dankzij de input
van bewoners en belanghebbenden(organisaties) zoals de Fietsersbond, VVN, politie,
rijschoolhouders en de wijkplatforms. De verschillende belanghebbenden zijn tijdens een
inloopbijeenkomst bevraagd naar verkeersveilige locaties en situaties. Daarnaast is aan alle
inwoners via de media gevraagd input en aandachtspunten aan te leveren.
In voorliggende rapport wordt in hoofdstuk 2 het beleidskader geschetst. In hoofdstuk 3 wordt
vervolgens teruggeblikt op de projecten die in het kader van het GVVP zijn gerealiseerd de
afgelopen jaren. De relevante ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau zijn toegelicht in
hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op de geconstateerde problemen op het gebied van
verkeersveiligheid. Op basis van hetgeen aangegeven in de eerste hoofdstukken zijn in
hoofdstuk 6 de aandachtspunten en speerpunten voor het beleid van de komende jaren
aangegeven. In hoofdstuk 7 wordt dit ten slotte concreet gemaakt, Hierin is aangegeven welke
probleempunten het komende jaar worden aangepakt en hoe dit een vervolg dient te krijgen
in de periode daarna.
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2

Beleidskader

2.1

Landelijk en provinciaal beleid
In 2008 heeft het Rijk samen met provincies, gemeenten, stadsregio’s en waterschappen het
Strategisch Plan Verkeers- veiligheid 2008-2020 vastgesteld. Daarin zijn maatregelen
opgenomen

om

de

doelstellingen

van

500

verkeersdoden

en

10.600

ernstig

verkeersgewonden in 2020 te kunnen realiseren. Uit een in 2012 opgestelde prognose bleek
dat de doelstelling voor het aantal ernstig verkeersgewonden in 2020 zeer waarschijnlijk niet
gehaald zou worden zonder aanvullende maatregelen. Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu en zijn bestuurlijke en maatschappelijke partners waren daarom van mening dat – om
de ambities toch waar te maken – extra inspanningen nodig zijn. Daartoe hebben zij in 2012
een

groot

aantal

(extra)

acties

afgesproken

en

opgenomen

in

de

Beleidsimpuls

Verkeersveiligheid. De Beleidsimpuls richt zich vooral op twee doelgroepen waarvan de
verkeersveiligheid zich ongunstig ontwikkelt: fietsers en ouderen. Daarnaast zijn er acties
gericht op verbetering van de infrastructuur en verkeersgedrag en algemenere acties voor
meer verkeersveiligheid.
Provincies zijn medeverantwoordelijk voor het behalen van landelijke doelstellingen in de
reductie van het aantal verkeersongevallen. Provincies hebben daarom het initiatief genomen
om

verkeersveiligheid

op

een

andere

manier

te

benaderen

(IPO

trekt

dit).

Verkeersonveiligheid werd altijd gemeten in aantallen slachtoffers. Dit betekende ook dat
beleid pas werd gemaakt, als er ongevallen waren gebeurd. De provincies willen liever zoveel
mogelijk ongevallen voorkomen door middel van proactief beleid. De provincies voeren dit
proactieve beleid aan de hand van de volgende risico indicatoren:
Onveilig gedrag
Onveilige infrastructuur
Afleidende omgeving
Onveilige voertuigen
Op deze manier kan worden ingeschat waar het grootste risico zit. Is dat de inrichting van de
weg, of de inrichting van de omgeving? Provincies hebben een aantal instrumenten om dit
beleid uit te voeren. Zij kunnen richtlijnen stellen, wettelijke taken toebedelen en gebruik
maken van de wet BDU verkeer en vervoer.
Belangrijk spoor is en blijft de infrastructuur. De provincie beoordeelt de situatie van de wegen
en maakt een plan zodat elk wegvak eenmaal in de circa 10 jaar wordt aangepakt. Daarvoor
worden afspraken gemaakt met gemeenten en andere betrokkenen.
De provincie pakt de verkeersveiligheid ook aan door het beïnvloeden van het rijgedrag van
weggebruikers. Dat doet de provincie in samenwerking met het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Oost Nederland (ROVON). In het ROV werken politie, justitie, overheden
en maatschappelijke organisaties samen om de verkeersveiligheid in Gelderland en Overijssel
met name door gedragsbeïnvloeding te verbeteren.
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2.2

Regionaal en gemeentelijke beleid

2.2.1

Regionale Mobiliteitsvisie en agenda
In 2013 is de regionale Mobiliteitsvisie en –agenda voor de regio Noord-Veluwe vastgesteld
door het dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe (RNV). Deze visie is na vaststelling ter
kennisname aan de colleges van B&W van de regiogemeenten toegestuurd.
De Mobiliteitsvisie is de basis voor het verkeer- en vervoersbeleid van de regio Noord-Veluwe.
Dit beleid biedt een vertrekpunt voor diverse provinciale en regionale projecten, zoals de
provinciale visie op openbaar vervoer, invulling van basismobiliteit op de Noord-Veluwe,
kansrijke clusters voor de aanleg van snelle fietsroutes, doorstroming A28 en een verbeterd
spoorproduct Zwolle-Amersfoort. Zijdelings is er een relatie met verkeersveiligheid.

2.2.2

Aanpak veilig fietsen in de regio
In 2014 heeft de regio Noord-Veluwe in het kader van de landelijke beleidsimpuls
verkeersveiligheid een lokale aanpak veilig fietsen opgesteld. Het plan bevat een overzicht
van de problematiek aangaande de veiligheid van het fietsverkeer en geeft handreikingen voor
de specifieke doelgroepen: ouderen, scholieren en wielrenners. Specifiek voor Harderwijk
wordt aanvullend aandacht gevraagd voor:
Fietspaden in de voorrang
Snelheidsverschillen en drukte op fietspaden
Wijkgerichte benadering van verkeersveiligheid
Regionaal overleg over gladheidsbestrijding fietspaden
Veel

van

de

handreikingen

komen

terug

en

worden

geconcretiseerd

in

dit

verkeersveiligheidsplan.
2.2.3

Mobiliteitsvisie en Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2010-2015
De visie op het verkeer en vervoer in Harderwijk op de lange termijn is vastgelegd in de
Mobiliteitsvisie Harderwijk 2030. De boodschap die uit de Mobiliteitsvisie naar voren is
gekomen is dat, als we niet ingrijpen, de verkeerssituatie in Harderwijk op termijn beduidend
slechter wordt. Het gaat hierbij om een toenemende verkeers- en parkeerdruk, maar ook om
een verslechterende verkeersveiligheidssituatie. Er is aangegeven dat ingrijpen of het leveren
van een (extra) inspanning noodzakelijk is. Aan de andere kant is aangegeven dat er kansen
liggen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.
De Mobiliteitsvisie geeft richting en schept een kader voor de maatregelen en uitwerking op
kortere termijn. Het beleid en de maatregelen zijn uitgewerkt in het Gemeentelijk verkeeren vervoerplan 2010-2015. Een doelstelling van het GVVP is het beperken van het aantal
ongevallen. Alhoewel de looptijd van het plan inmiddels is overschreden geef het nog steeds
een goed kader voor de uitwerking en implementatie van maatregelen ter verbetering van de
verkeersveiligheid. Een belangrijk kader is de wegencategorisering. De functionele indeling
van het wegennet is bepalend voor de inrichting en het beoogde gebruik van de wegen. Op
afbeelding 2.1 is de wegencategorisering weergegeven.
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Afbeelding 2.1; Wegencategorisering Harderwijk, bron GVVP Harderwijk

Belangrijkste

inrichtingsprincipes

zijn

scheiding

van

verkeer,

voorrang,

beperking

aansluitingen en 50 / 80 km/uur op de gebiedsontsluitingswegen en menging van verkeer,
gelijkwaardigheid en 30 / 60 km/uur in de verblijfsgebieden.
De wegencategorisering is nog actueel en dient ook de komende jaren als een kader. Discussie
is er over een aantal gebiedsontsluitingswegen type C. In het GVVP is aangegeven dat deze
wegen in beginsel als ontsluitingsweg moeten worden benaderd (vanuit de rol in het netwerk).
Ze

hebben

echter

een

minder

belangrijke

functie

in

het

netwerk

dan

de

gebiedsontsluitingswegen B. Een aantal gebiedsontsluitingswegen C is aangemerkt als
gebiedsontsluitingsweg verbijzonderd. Op laatstgenoemde categorie is lokaal en om specifieke
redenen (centrum, school) een 30 km/uur regime ingevoerd. Er is steeds vaker vraag naar
het

nog

verder

afwaarderen

en

verlagen

van

de

snelheid

op

delen

van

de

gebiedsontsluitingswegen C.
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Afbeelding 2.2; Fietsnetwerk Harderwijk (GVVP)

Op afbeelding 2.2 is het netwerk van hoofdfietsroutes aangegeven zoals deze is opgenomen
in het GVVP. Dit netwerk vormt nog steeds een actueel toetsingskader.
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3

Terugblik

3.1

Projecten 2010 - 2015

Gemeente Harderwijk

In het kader van het verkeer- en vervoersbeleid van de gemeente Harderwijk is een groot
aantal projecten gerealiseerd de afgelopen jaren. Naast de projecten die specifiek hebben
bijgedragen aan de verkeersveiligheid zijn dit ook projecten met een ander specifiek karakter
zoals

bereikbaarheid,

fietsverkeer

of

openbaar

vervoer.

In

het

kader

van

dit

verkeersveiligheidsplan wordt kort teruggeblikt op de verkeersveiligheidsprojecten uit het
GVVP.

Deze

projecten

zijn

in

het

vigerende

GVVP

verwoord

in

de

hoofdstukken

“Hoofdwegenstructuur en wegencategorisering” en “Verkeersveiligheid”.
Reconstructie Vitringasingel
De Vitringasingel is in 2013 gereconstrueerd. Tijdens de reconstructie is gemonitord wat de
effecten zijn van de (tijdelijke) afsluiting van de weg. Naar aanleiding van de monitoring is er
uiteindelijk voor gekozen om de weg af te waarderen en niet definitief af te sluiten. In lijn met
de rest van de centrumring is de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km/uur en halteren de
bussen op de rijbaan. Dit om doorgaand verkeer over de centrumring te ontmoedigen. In het
kader van de reconstructie is ook het kruispunt met de Smeepoortstraat aangepakt. De
voorrang is hier afgebogen. In 2010 zijn op dit kruispunt nog 2 letselongevallen geregistreerd.
Na de reconstructie zijn er geen letselongevallen meer geregistreerd.

Bleek – Scheepssingel – Havenkade – Burgemeester de Meesterstraat
In 2011 is het kruispunt Grote Poortstraat – Hogeweg gereconstrueerd. Tijdens de
reconstructie is gemonitord wat de effecten zijn van de tijdelijke afsluiting van de
Scheepssingel. Geconcludeerd is dat de afsluiting grote drukte veroorzaakte op de
Verkeersweg. Dit leidde tot afwikkelingsproblemen en daarom is besloten de centrumring af
te waarderen in plaats van af te sluiten (zie ook Vitringasingel). In dit kader is de herinrichting
van de Burgemeester de Meesterstraat begin 2016 afgerond. Al eerder in 2012 is de
Scheepssingel aangepakt. Op het kruispunt Grote Poortstraat – Hogeweg vonden in het
verleden al vele ongevallen plaats. Na de reconstructie hebben zich in 2013 en 2014 nog 2
letselongevallen voorgedaan (geregistreerd). In verband met de bevoorrading van de
supermarkt aan de Vuldersbrink wordt onderzocht hoe de omliggende openbare ruimte en
verkeerssituatie verbeterd kunnen worden. De kruising wordt in deze studie meegenomen.
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Ceintuurbaan
De geplande studie naar de mogelijkheden om de Ceintuurbaan verkeersluw te maken is niet
uitgevoerd. Wel zijn in dit kader concrete maatregelen genomen. De maximumsnelheid is
verlaagd van 80 naar 60 km/uur. Daarnaast is ter hoogte van de oversteek Korhoenlaan een
snelheidsremmende maatregel gerealiseerd (plateau met middengeleider).
Strokelweg
Ook voor de Strokelweg geldt dat er relatief veel doorgaand verkeer op zit. Een studie naar
de mogelijkheden om het doorgaande verkeer te beperken is niet uitgevoerd. Specifiek voor
de veiligheid van het fietsverkeer is een vrijliggend fietspad aangelegd in 2015.
Stationsomgeving, tunnel Oranjelaan
Nog niet afgerond met wel in ontwikkeling is de stationsomgeving. Momenteel (2016) wordt
druk gewerkt aan de spoortunnel Oranjelaan en het opwaarderen van de stationsomgeving.
Niet alleen de veiligheid wordt hiermee verbeterd maar ook aspecten als leefbaarheid,
ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid spelen hierbij een rol.

Kruispunt Couperuslaan – Hoofdweg
Het kruispunt Couperuslaan – Hoofdweg is in 2012 gereconstrueerd vanuit het oogpunt van
veiligheid. Verkeer vanaf de zijwegen kan alleen nog rechts in- en uitvoegen. In 2010 en 2011
zijn op dit kruispunt nog 5 letselongevallen geregistreerd. Na 2012 geen één meer.

Reconstructie Oranjelaan
De reconstructie van de Oranjelaan is uitgevoerd in 2015. Er is een moeilijk overrijdbare
middengeleider aangelegd en een aantal zijwegen zijn afgesloten. Daarnaast is een ovonde
aangelegd op het kruispunt Laan der Verenigde Naties. De effecten van de maatregelen zijn
nog niet zichtbaar te maken met de ongevallendata. Wel is de nieuwe situatie voor fietsers bij
de ovonde meermalen als aandachtspunt genoemd. In het kader van de reconstructie wordt
op korte termijn onderzocht hoe dit punt veiliger gemaakt kan worden.
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Reconstructie kruispunten N302 (provincie)
In 2011 zijn in het kader van de reconstructie van de N302 de kruispunten met de
Ceintuurbaan en de Sonnevancklaan verkeersveiliger gemaakt.
Optimalisatie inrichting verblijfsgebieden (30 km gebieden)
De afgelopen jaren is, gekoppeld aan onderhoud, een aantal locaties en wegen in de
verblijfsgebieden geoptimaliseerd wat betreft inrichting. Er is hierbij zoveel mogelijk
aangesloten op de richtlijnen zoals geformuleerd vanuit duurzaam veilig zoals menging
verkeer en gelijkwaardige kruispunten. Daarnaast is een aantal maatregelen getroffen om de
snelheid van het verkeer naar beneden te krijgen. De ongevallencijfers geven aan dat de
laatste jaren nauwelijks (nog) ernstige ongevallen plaatsvinden binnen de verblijfsgebieden
(zie hoofdstuk 5).
Educatieplan (regionaal)
In de regio Noord-Veluwe is de afgelopen jaren (en wordt nog steeds) een educatieplan
opgesteld en uitgevoerd. De provincie betaalt en coördineert dit via het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Oost Nederland (ROVON). Jaarlijks wordt voor ongeveer € 200.000,geïnvesteerd in verkeerseducatie en voorlichting. De focus ligt hierbij op jonge kinderen,
ouderen en fietsers. Voorbeelden van projecten zijn de fietsverlichtingsacties en de
scootmobielcursus. Met de acties wordt zoveel mogelijk aangesloten op landelijke campagnes
van VVN. Naast de regionaal gecoördineerde acties voert VVN samen met de gemeente
Harderwijk jaarlijks een aantal acties uit zoals het (praktisch) verkeersexamen en de
fietskeuring.
Fietstunnel rotonde Westermeenweg – Drielandendreef
In 2015 is een fietstunnel aangelegd bij de rotonde Westermeenweg – Drielandendreef.
Fietsers kunnen nu ongelijkvloers de spoorlijn en de Westermeenweg kruisen.
Wegvak Tonselsedreef
In 2015 is op een deel van de Tonselsedreef, ter hoogte van de school in de bocht (Triangel),
een aantal snelheidsremmende en attentieverhogende maatregelen getroffen in combinatie
met een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/uur.
Actieplan Verkeersveilige schoolomgeving
In 2014 is een actieplan voor een verkeersveilige schoolomgeving opgesteld. In het kader
hiervan is rondom een groot aantal scholen de verkeerssituatie aangepast en verduidelijkt.
Veelal is gebruik gemaakt van eenduidige elementen om de herkenbaarheid van de
schoolomgeving te verduidelijken en de attentie van de weggebruiker te verhogen.
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Snelheidsdisplay
Met de snelheidsdisplays (er is een tweede aangeschaft) is de laatste jaren (en wordt)
ingespeeld op (subjectieve) problemen in de woongebieden. Met het display worden
weggebruikers gewezen op hun snelheid. De inzet van de snelheidsdisplay wordt over het
algemeen als positief ervaren door de bewoners.
(Nog) niet uitgevoerd
-

Onderzoek (ongewenst) doorgaand verkeer Harderwijk

-

Inrichtingsplan Selhorstweg, (verwacht 2016)

-

Inrichtingsplan Bleek – Scheepssingel (Scheepssingel al uitgevoerd)

-

Inrichtingsplan Stationslaan (Agnietenlaan – Vitringasingel)

-

Studie nut en noodzaak tunnel Deventerweg inclusief realisatie (niet meer aan de orde)

-

Reconstructie kruispunt Van Mearlantlaan – Hoofdweg

-

Opzetten pagina betreffende verkeer(sveiligheid) op de gemeentelijke website

-

Vastleggen streefbeelden inrichting verblijfsgebieden (7 gebieden)

-

Onderzoek en kleine maatregel fietsoversteken rotondes Westermeenweg, aansluitingen
Stadswei en Drielandendreef

-

Opstellen checklist t.b.v. rotondeanalyses (en ovondes)

-

Rotondeanalyse Selhorstweg – Verkeersweg

-

Rotondeanalyse

Stationslaan

–

Verkeersweg

(niet

meer

nodig,

is

een

dubbelstrooksrotonde maar wordt enkelstrooks na realisatie stationstunnel)
-

Rotondeanalyse Hoofdweg - Vondellaan

-

Onderzoek kleinschalige maatregelen kruispunt Horsterhout – Tonselsedreef

-

Onderzoek kleinschalige maatregelen Frankenspad (doet politie i.s.m. o.a. VVN)

-

Evaluatie functioneren fietsoversteek Kruithuispad – Stationslaan,

Een groot deel van de nog niet uitgevoerde projecten komt terug als aandachtspunt in dit
verkeersveiligheidsplan. Een aantal is achterhaald door nieuwe ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld de ontwikkeling van de stationsomgeving. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven
welke projecten nog uitgevoerd zouden moeten worden.
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Effecten
Ongevallen
Voor aantal locatiegebonden projecten is specifiek aangegeven wat de effecten zijn wat betreft
geregistreerde ongevallen. De resultaten zijn positief. Enige aandachtspunt (vanuit de
ongevallen) is de oversteek Grote Poortstraat. Hier gebeuren na de reconstructie nog steeds
ernstige ongevallen.
Een aantal projecten zoals het educatieprogramma is wat betreft de effecten moeilijk in
ongevallen uit te drukken. De gemeentebrede ontwikkeling van het aantal ongevallen geeft
wel een indicatie van de effecten van het totaalpakket aan maatregelen. De gemeentebrede
ontwikkeling van het aantal ongevallen wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 5.
Beleving
Tijdens de inloopbijeenkomst op 4 april 2016 (zie ook 5.4), waarin de knelpunten in Harderwijk
zijn geïnventariseerd, is aan de belanghebbenden ook gevraagd naar de manier waarop zij
het beleid en reconstructies van de afgelopen jaren hebben beleefd en waarderen.
Overwegend positief is men over de herinrichting van (hoofd)wegen, bijvoorbeeld de
Oranjelaan, Vitringasingel en Burgemeester de Meesterstraat. Ook de beleidsmatige keuze om
fietsers op veel plekken voorrang te geven op het autoverkeer wordt overwegend als positief
ervaren. De uitvoering hiervan op een aantal locaties wordt echter als minder positief ervaren
(zie ook probleemanalyse en knelpuntenlijst). Meerdere keren is genoemd dat de vele
verkeerstekens (borden en markering) en vrij technische benadering van de kruispunten de
overzichtelijkheid niet ten goede komen. Veel genoemd voorbeeld in dit kader is de
reconstructie van het kruispunt Smeepoortstraat – Vitringasingel.
Logischerwijs worden minder zichtbare beleidsresultaten zoals het educatieplan en handhaving
niet of nauwelijks genoemd door belanghebbenden.
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4

Ontwikkelingen

4.1

Demografische ontwikkelingen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet onderzoek naar demografische
ontwikkelingen in Nederland. Een aantal in dit kader interessante zijn:
Toename totale aantal inwoners: Het totale aantal inwoners van Nederland groeit volgens
prognoses van het CBS (bron: StatLine kencijfers Bevolkingsprognose 2014-2060) met 3,7%
door tot 17,5 miljoen inwoners in 2025. Dit komt onder andere door de hogere
levensverwachting. De verwachting is dat de bevolking van Harderwijk sneller groeit dan het
Nederlandse en provinciale gemiddelde. Er is dan ook geen sprake van krimp maar juist groei.
Vergrijzing bevolking: Een belangrijke verandering die de komende jaren zijn intrede doet
is de vergrijzing van de bevolking. Het aandeel van de bevolking dat 65 of ouder is neemt
landelijk - tussen 2015 en 2025 - maar liefst met ruim 26% toe. Ook in Harderwijk neemt het
absolute aantal ouderen toe maar relatief gezien kent Harderwijk nu en in de toekomst een
relatief laag aandeel 65plussers (<15% in 2010).
Beroepsbevolking: In Harderwijk neemt in tegenstelling tot vele andere Gelderse gemeenten
de beroepsbevolking (in lijn met bevolkingsgroei) toe, zo is de verwachting.

4.2

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen
Nieuwe werken
Er zijn afgelopen jaren veel mogelijkheden bijgekomen om flexibeler te kunnen werken: het
Nieuwe werken. Werknemers kunnen steeds meer en vaker tijd- en plaats onafhankelijk
werken. Dit leidt er ook toe dat werknemers ervoor kunnen kiezen om tijdens de spitsperiode
thuis te werken om verliestijden van woon-werkverkeer te beperken. Dit leidt mogelijk tot
minder druk in de spitsperioden.
Online winkelen
De ontwikkeling van internetwinkels (webshops) zorgt ervoor dat mensen meer mogelijkheden
hebben om artikelen te bestellen zonder een winkelvoorziening te bezoeken. Hierdoor zullen
in

de

toekomst

mogelijk

minder

fysieke

winkelruimtes

(en

bijbehorende

parkeervoorzieningen) nodig zijn om aan de vraag van consumenten te kunnen voldoen. Ook
heeft deze ontwikkeling mogelijk minder verkeer tussen huis en winkel tot gevolg.
Van bezit naar gebruik
Het bezitten van een auto lijkt telkens minder belangrijk te worden. De nadruk ligt telkens
meer op het kunnen gebruiken van een auto. Landelijk zijn er hierdoor steeds meer locaties
waar een deelauto’s klaarstaat voor deze groep gebruikers. De technologie van tegenwoordig
maakt het gebruik van deelauto's makkelijker en toegankelijker. Greenwheels is een voorbeeld
van een succesvol initiatief. Deze ontwikkeling draagt mogelijk bij aan het verminderen van
de hoeveelheid autokilometers en het verminderen van het gebruik van parkeerplaatsen dat
gepaard gaat met autobezit. De komende jaren is het effect hiervan naar verwachting nog
zeer beperkt.
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Elektrische fietsen speed-pedelec
Het aandeel elektrische fietsen neemt in Nederland gestaag toe. Door de trapondersteuning
neemt de snelheid toe waardoor de reistijd wordt verkort en waardoor de fiets ook een
serieuzere optie wordt voor afstanden die normaal gesproken met de auto zouden worden
afgelegd. De hoge snelheden van elektrische fietsen veroorzaken op fietspaden nieuwe
vraagstukken over de verkeers(on)veiligheid, zeker in relatie tot de ouder fietser. Naar
verwachting zal het gebruik van elektrische fietsen ook in Harderwijk toenemen.
Zelfrijdende en elektrische auto’s
Er wordt al drukt geëxperimenteerd met zelfrijdende auto’s. Voordat de zelfrijdende auto’s
gemeengoed gaan worden op ons wegennet moeten nog vele (juridische) hobbels worden
genomen. De zelfrijdende auto heeft naar verwachting wel een enorme impact op de veiligheid
in positieve zin. Veel eerder dan de introductie van zelfrijdende auto’s op grote schaal zal het
aandeel elektrische auto’s toenemen. Welke impact het gebrek aan motorgeluid van de
elektrische auto’s heeft op de verkeersveiligheid is nog niet duidelijk. Mogelijk leidt dit tot
meer ongevallen tussen auto’s en overstekende voetgangers en fietsers.

4.3

Ruimtelijke ontwikkelingen Harderwijk
Harderweide
Naast de wijk Drielanden verreist de woonwijk Harderweide. De komende jaren zullen hier
circa 1040 woningen worden gerealiseerd
Waterfront
Nabij het centrum wordt het voormalige bedrijventerrein Haven herontwikkeld tot woongebied
Waterfront. In totaal worden de komende jaren circa 1400 woningen, vedreeld over drie
woonwijken gerealiseerd, aan het water en dicht bij de Harderwijkse binnenstad
Bedrijventerrein Lorentz III
Het bedrijventerrein Lorentz III, gelegen ten noordoosten van Harderwijk, heeft een bruto
oppervlakte van bijna 70 ha. Er is 50 hectare grond uit te geven in drie fasen. De eerste fase
is bouwrijp en ongeveer 20 hectare groot.
Komst asielzoekerscentrum
De komst van een asielzoekerscentrum betekent een nieuwe groep verkeersdeelnemers. Over
het algemeen zijn deze verkeersdeelnemers nog niet vertrouwd met het Nederlandse verkeer
en het gebruik van bijvoorbeeld de fiets. Voorlichting aan deze groep is van groot belang om
verkeersonveilige situaties te voorkomen.
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5

Probleemanalyse

5.1

Verkeersongevallen 2010-2014

5.1.1

Registratiegraad
Met behulp van Viastat is inzicht verkregen in alle geregistreerde ongevallen in Harderwijk
over de periode van 2010 t/m 2014. Opgemerkt moet worden dat de landelijke
registratiegraad van verkeersongevallen, zeker sinds 2011, erg laag is. Naarmate de ernst
van de ongevallen groter is is de registratiegraad ook hoger. Ongevallen zonder letsel worden
dus nauwelijks geregistreerd. De registratie van ernstige ongevallen is hoger. Ondanks de lage
registratiegraad geven de ongevallencijfers een goed beeld van de ontwikkelingen en onveilige
locaties. Er wordt landelijk gewerkt aan het verbeteren van de registratiegraad.

5.1.2

Trends
Aantal verkeersslachtoffers
In tabel 5.1 is het aantal verkeersslachtoffers op het wegennet van de gemeente Harderwijk
in de periode 2010 t/m 2014 weergegeven. De aantallen fluctueren. 2010 vertoont een ander
beeld dan de rest van de jaren. In 2010 was het aantal geregistreerde verkeersslachtoffers
hoger dan in de jaren daarna. In 2011 is de registratiegraad, zoals eerder, genoemd sterk
gedaald.
Aantal

Aantal

Aantal zieken-

Aantal

verkeers-

dodelijke

huisgewonden

overige

slachtoffers

slachtoffers

gewonden

2010

67

0

18

49

2011

22

1

5

16

2012

31

2

7

22

2013

37

3

12

22

2014

49

1

13

35

Tabel 5.1: Verkeersslachtoffers 2010 t/m 2014 gemeente Harderwijk.

Afbeelding 5.1 (volgende pagina) toont de trend in het aantal verkeersslachtoffers sinds 2001.
Dit in relatie tot het landelijke gemiddelde. Ook hier is de daling in registratiegraad in 2011
goed zichtbaar. De trendlijn 2010-2014 voor Harderwijk geeft een positief beeld. Als we echter
naar de laatste jaren kijken (niet naar 2010) dan zien we een ander negatiever beeld. Het
aantal verkeersslachtoffers stijgt. Dit is ook het beeld in vergelijkbare gemeenten. Hierbij valt
ook op dat het aantal slachtoffers in Harderwijk hoger ligt dan in de vergelijkbare gemeenten.
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In 2011 is de registratiegraad van ongevallen in Nederland gewijzigd. Daarom is in alle
ongevallenanalyses na 2010 een daling van ongevallen te zien. In de periode 2011 – 2014 is
in Harderwijk en in Nederland een stijging van het aantal ongevallen waarneembaar.

Afbeelding 5.1: Ontwikkeling verkeersslachtoffers Harderwijk irt vergelijkbare gemeenten

Vervoerwijze
Als het aantal verkeersslachtoffers over de periode 2010 – 2014 wordt uitgesplitst naar
vervoerwijze dan ontstaat het beeld zoals weergegeven op afbeelding 5.2. Als de uitschieter
2010 buiten beschouwing wordt gelaten dan zien we een dalende trend onder de inzittenden
van auto’s en bestelauto’s. Het aantal slachtoffers onder bromfietsers en voetgangers stijgt
juist. De fietsers tonen een opvallend fluctuerend beeld. Ongevallen met fietsers vormen een
groot deel van het totaal aantal ongevallen.

Afbeelding 5.2: Ontwikkeling verkeersslachtoffers Harderwijk naar vervoerwijze
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Afbeelding 5.3 geeft de vervoerwijze van de verkeersslachtoffers in Harderwijk aan in relatie
tot vergelijkbare gemeenten (periode 2010 – 2014). Hieruit blijkt dat in de gemeente
Harderwijk relatief veel verkeersslachtoffers vallen onder de groep fietsers. Dit heeft mogelijk
een relatie met het relatief hoge aandeel fietsers in Harderwijk t.o.v. andere gemeenten. Er
vallen

relatief

weinig

slachtoffers

onder

de

groep

bestuurders

of

inzittende

van

personenauto’s. Dit laatste heeft mogelijk een relatie met het feit dat Harderwijk weinig wegen
buiten de kom in beheer heeft. Juist buiten de kom, waar de snelheden hoger liggen, vallen
relatief veel slachtoffers in de categorie personenauto’s. Onder de categorie ‘overige
voertuigen vallen o.a. brommobielen, landbouwvoertuigen, vrachtauto’s, railvoertuigen en
dieren.

Afbeelding 5.3: Verkeersslachtoffers naar vervoerwijze i.r.t. vergelijkbare gemeenten
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Leeftijd
Het aantal verkeersslachtoffers per leeftijdscategorie is weergegeven op afbeelding 5.4. Meest
opvallende trend is de stijgende lijn (de afgelopen 4 jaar) in de categorie 25 t/m 59 jaar en
ook in de categorie 60 jaar en ouder.

Afbeelding 5.4; Slachtoffers per leeftijdscategorie

Afbeelding 5.5 geeft de slachtoffers per leeftijdscategorie weer in vergelijking met andere
gemeenten (periode 2010 – 2014). In Harderwijk vallen relatief veel slachtoffers in de
categorie 60 jaar en ouder en in de categorie 12 t/m 15 jaar. In de andere categorieën vallen
minder slachtoffers dan in vergelijkbare gemeenten.

Afbeelding 5.5; Slachtoffers per leeftijdscategorie i.r.t. vergelijkbare gemeenten
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Locaties
Op de afbeelding in bijlage 1 zijn alle locaties van geregistreerde ongevallen in de periode
2010 – 2014 weergegeven. Het betreft zowel de ongevallen op gemeentelijke als op de
provinciale wegen.
De afbeelding laat duidelijk zien dat verreweg de meeste (geregistreerde) ongevallen
plaatsvinden op de hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen). De ernst en schade van de
ongevallen in de verblijfsgebieden is vaak veel beperkter. Mede hierdoor is de registratiegraad
van deze ongevallen ook veel lager.
Op de afbeelding in bijlage 2 zijn voor dezelfde periode de ongevallen met langzaam verkeer
weergegeven. De parallel met alle ongevallen is duidelijk. Bijna alle slachtofferongevallen zijn
ongevallen waarbij langzaam verkeer (fiets of voetganger) is betrokken.
De locaties waar in de periode van 2010 – 2014 2 of meer slachtofferongevallen hebben
plaatsgevonden (en waar de laatste jaren geen maatregelen zijn getroffen) zijn aangemerkt
als specifiek probleempunt (1 slachtofferongeval zou mogelijk op toeval kunnen berusten en
wordt dus buiten beschouwing gelaten in dot kader):
Fietsoversteek rotonde Stadswei – Westermeenweg, 3 slachtofferongevallen
Kruispunt Stadswei – Hondsdrafmeen / Achterste Wei (fietsoversteek), 2 slachtofferongevallen
Kruispunt Drift – Voorste Wei (fietsoversteek), 2 slachtofferongevallen
Kruispunt Stadswei – Hanzemeen, 2 slachtofferongevallen
Rotonde Stadswei – Westeinde, 2 slachtofferongevallen
Fietsoversteek Verkeersweg – Sypel, 2 slachtofferongevallen
Rotonde Verkeersweg – Hoofdweg, 2 keer 2 slachtofferongevallen
Fietsoversteek Krommekamp – Frankenspad, 2 slachtofferongevallen
De probleempunten zijn weergegeven op de kaart in bijlage 3 en toegelicht in de bijbehorende
tabel ‘VVP tabel alle knelpunten’. Opvallend is een aantal overeenkomsten tussen de
aangegeven probleempunten. Allemaal hebben een relatie met de veiligheid van het langzame
verkeer en met name het fietsverkeer. De locaties zijn daarentegen heel divers. Zowel in de
verblijfsgebieden als op de hoofdwegen en zowel op locaties waar fietsers voorrang hebben
als locaties waar dit niet het geval is. Er lijkt in dit opzicht geen trend in te zitten.

5.2

Bestuurlijke aandachtspunten
Het college heeft in het kader van dit plan een aantal specifieke probleempunten aangedragen.
Dit zijn punten, veelal gelegen op het hoofdwegennet, die vaak al langere tijd spelen en ook
in het GVVP al zijn aangekaart maar nog niet altijd (voldoende) aangepakt. Ook is er een
overlap met de knelpunten zoals deze naar voren komen uit de ongevallenanalyse. Op de
bijgevoegde kaart (bijlage 3) zijn de probleempunten aangegeven. In de bijbehorende tabel
(tabel ‘VVP alle knelpunten’) is aangegeven welke probleempunten zijn aangedragen door het
college.
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Meldingen VVN, meldpunt
Bij het meldpunt van Veilig Verkeer Nederland is de afgelopen jaren circa 30 meldingen
betreffende verkeersonveilige locaties en situaties binnen gekomen. Opvallend veel meldingen
betreffen probleempunten in woonstraten in de wijken Stadsdennen en Drielanden. Bijna alle
meldingen hebben betrekking op een situatie in een 30 km/uur (verblijfs)gebied en betreft de
directe woonomgeving van de melder. Dit staat haaks op het beeld dat de ongevallengegevens
schetsen, waarin een concentratie van ongevallen te zien is op de 50 km/uur wegen. De bij
VVN aangemelde punten zijn weergegeven op de kaart en bijgevoegde tabellen.

5.4

Oogst inloopbijeenkomst
In het kader van dit verkeersveiligheidsplan is aan alle belangenverenigingen en inwoners van
Harderwijk gevraagd welke problemen zij ervaren wat betreft de verkeersveiligheid. Op
maandag 4 april 2016 is een inloopbijeenkomst geweest waar eenieder zijn aandachtspunten
mondeling kon toelichten. Naar aanleiding van de oproep zijn meer dan 70 aandachtspunten
aangedragen. Het betreft zowel problemen op specifieke locaties als algemene punten van
aandacht.
Specifieke punten
Op de kaart en lijst zoals opgenomen in de bijlagen 3 en 4 zijn de tijdens de inloopbijeenkomst
aangedragen probleempunten weergegeven. Een groot deel van de punten zijn afkomstig van
VVN, Fietsersbond, Wijkverenigingen en rijschoolhouders maar er waren ook individuele
reacties.

De

aangedragen

punten

hebben

deze

locaties

overlap

met

al

bekende

aandachtspunten zoals genoemd in de voorgaande paragrafen.
De aangemelde probleemlocaties kennen een grote diversiteit. Veel punten hebben betrekking
op de veiligheid van fietsverkeer. Het gaat zowel om punten op de hoofdwegen als om punten
in de verblijfsgebieden.
Algemeen beeld
Naast de specifieke probleempunten is een aantal algemene opmerkingen aangedragen. Uit
de specifieke punten en de algemene opmerkingen kan de volgende lijn worden gedestilleerd.
Techniek
-

Aangedragen oplossing: Langere groentijden voor langzaam verkeer bij VRI’s om
onnodige risico’s te voorkomen (o.a. Burgemeester de Meesterstraat en Newtonweg)

Infrastructuur
-

Veel onveiligheid door paaltjes en obstakels op fietspaden/hoofdfietsroutes (uitgebreide
inventarisatie en actie nodig).

-

Bushaltes/perrons zijn niet vlak en vaak niet erg breed waardoor mindervaliden en/of
bijvoorbeeld scootmobielers ten val kunnen komen.

-

Verkeersdrempels worden veelal als te hoog ervaren en niet in lijn met maximumsnelheid
(voorbeelden: Zuiderzeestraatweg, Stadsdennen, Couperuslaan, Strokel).
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Verkeerstekens (borden en markering)
-

Voorrangsregeling langzaam verkeer zijn vaak niet eenduidig (zebra’s in combinatie met
fietsoversteek uit de voorrang (Note: Hierover is overleg geweest met politie en juridisch
gezien is dit soms problematisch en daarom niet wenselijk)

-

Zebrapaden lopen niet door over fietspaden (bij rotondes)

-

Verkeersituaties zijn te verkeerstechnisch/complex (te veel borden en markering)

-

Op veel locaties ontbreken op kruisingen van fietspaden onderling de haaientanden, onder
andere op veel rotondes

-

Ontbreken van aanduiding en verwijzing van routes.

Handhaving
-

Op veel plekken rijden bromfietsers/snorfietsers op fietspaden. Dit is ongewenst (Note:
De politie geeft aan dat handhaving qua materieel en tijd lastig is. Voorkeur is om bredere
paden aan te leggen, vooral tweerichtingen paden zijn vaak te smal).

-

Fietsers maken illegaal gebruik van oversteekplaatsen voor voetgangers (zebra’s)

-

Snelheid gemotoriseerd verkeer is te hoog op veel hoofdwegen maar ook in
verblijfsgebieden (Note: Politie geeft aan dat in de verblijfsgebieden de oplossing niet in
handhaving maar in de inrichting conform duurzaam veilig ligt).

-

Fietsers voeren lang niet altijd verlichting (volgens VVN circa 75% wel).

Gedrag
-

Fietsers fietsen zonder licht, bellen tijdens het fietsen, hebben oordopjes in en steken hun
hand niet uit bij het afslaan (Note: Dit laatste wordt door de fietsersbond niet herkend. Zij
zien een tegenovergestelde trend).

-

Halen en brengen bij scholen blijft een terugkerend aandachtspunt (gedrag ouders)

Beheer / onderhoud
-

Meer aandacht voor snoeien begroeiing bij oversteeklocaties (Laag houden of weghalen).
Dit geldt ook voor groen in tuinen van particulieren (mogelijkheden handhaving bekijken)

-

Meer aandacht voor veiligheid (fietsers) tijdens werkzaamheden (omleidingen)

-

Fietsstrookmarkeringen slijten weg op veel plaatsen.

Communicatie / organisatie
-

Beter communiceren bij planvorming onderhoudswerk of reconstructie. Belanghebbenden
er eerder bij betrekken en mee laten denken (Note: Met het verkeersplatform is hier al
invulling aan gegeven)

-

Betere verslaglegging en motivatie van beleid en plannen (uitleggen waarom).

-

Beter en sneller terugkoppelen van meldingen. Wat wordt er wanneer wel of niet mee
gedaan

-

Betere monitoring ongevallen (landelijke registratie).
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Snelheid (speedprofiles)
Snelheid is een van de belangrijkste indicatoren voor ongevallen met ernstige afloop. Op
afbeelding 5.8 zijn de werkelijk gereden snelheden op de verschillende wegen in Harderwijk
weergegeven. De wegen waar maximaal 50 km/uur mag worden gereden (verkeersaders) zijn
duidelijk zichtbaar als wegen waar ook daadwerkelijk 50 km/uur of harder wordt gereden.
Opvallend is een aantal erftoegangswegen waar harder wordt gereden dan 50 km/uur:
-

Voorste Wei (maximumsnelheid 50 km/uur maar wel gecategoriseerd als erftoegangsweg)

-

Weiburglaan

(maximumsnelheid

50

km/uur

maar

wel

gecategoriseerd

als

gecategoriseerd

als

erftoegangsweg)
-

Mecklenburglaan (30 km/uur, erftoegangsweg)

-

Thorbeckelaan

(maximumsnelheid

50

km/uur

maar

wel

erftoegangsweg)
-

De Wittenhagen (deels 30 km/uur)

-

Tonselsedreef (30 km/uur, erftoegangsweg)

Afbeelding 5.8; Gereden snelheden (Bron: Speedprofiles)
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6

Speerpunten aanpak verkeersonveiligheid

6.1

Speerpunten 2016 – 2020

6.1.1

Preventief en curatief
De aanpak van de verkeersonveiligheid kent de komende jaren zowel een preventieve als een
curatieve kant. Preventief door het wegennet duurzaam veilig in te richten. Daarnaast gaat
ook van een actieve gedragsbeïnvloeding een preventieve werking uit. De curatieve aanpak
bevat de bestaande knelpunten welke aan de hand van ongevallencijfers en input van
belanghebbenden in beeld zijn gebracht. De belangrijkste knelpunten worden de komende
jaren, eventueel in combinatie met onderhoud, aangepakt.

6.1.2

Aandachtspunten en speerpunten
De analyse van de problemen op het gebied van verkeersonveiligheid en de input van de
belanghebbenden en partners maakt duidelijk waar de focus de komende jaren dient te liggen:
-

Specifieke blijvende aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

-

Niet alleen de focus op infrastructuur maar ook (meer) op gedragsbeïnvloeding (educatie
en voorlichting) en handhaving (snelheid).

-

Doorgaan met de inrichting van het wegennet conform de principes van duurzaam veilig
(conform wegencategorisering GVVP).

-

Doorgaan met het actieve fietsbeleid en het faciliteren en stimuleren van het fietsen
waarbij in mindere mate het systeemdenken en meer een pragmatische aanpak (met de
partners) centraal staan.

-

Creëren

van

eenvoudige

begrijpelijke

en

overzichtelijke

verkeerssituaties

boven

verkeerskundige ingewikkelde constructies (veelal voortvloeiend uit het systeemdenken).
6.1.3

Specifieke knelpunten en prioritering
Naast de algemene speerpunten wordt de komende jaren ingezet op de aanpak van de
aangedragen knelpunten. Omdat niet alle knelpunten direct op korte termijn kunnen worden
aangepakt is voor de concrete probleempunten (zie bijlage 3 en 4) een prioriteit aangegeven
van 1 t/m 5 (van hoog naar laag). De prioriteit helpt bij de keuzes die moeten worden gemaakt
wat betreft de uitvoering van maatregelen de komende jaren. De prioriteit is gebaseerd op
een aantal indicatoren: het ongevallenbeeld (letselongevallen), naar de functie van de weg
en/of de daadwerkelijk gereden snelheid en de status van de route voor het langzame verkeer
(hoofdfietsroute). Voldoet een knelpunt aan alle vier indicatoren dan krijgt deze de hoogste
prioriteit (1).

6.1.4

Thema’s
De aanpak van de verkeersveiligheid de komende jaren is uitgewerkt in een aantal thema’s:
-

Gedragsbeïnvloeding (educatie en voorlichting)

-

Verkeerstekens en markering

-

Handhaving

-

Infrastructuur

-

Beheer en onderhoud

-

Organisatie en communicatie

In de volgende paragrafen worden de invulling van de thema’s toegelicht.
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6.2

Gedragsbeïnvloeding

6.2.1

Educatieprogramma

Gemeente Harderwijk

Een belangrijk onderdeel van de gedragsbeïnvloeding is de verkeerseducatie. De inzet op
verkeerseducatie wordt regionaal gecoördineerd en jaarlijks vastgelegd in het Regionaal
Werkplan Noord Veluwe. In het werkplan wordt jaarlijks voor circa € 190.000,- aan acties
opgenomen in de regio voor verschillende doelgroepen. De provincie betaalt grotendeels de
acties en de inhoud wordt in overleg met de partners in de regio bepaald.
Gezien de problematiek in Harderwijk is het goed om de komende jaren meer in te zetten of
in ieder geval de acties te continueren die een relatie hebben met:
-

Verkeersgedrag van fietsers algemeen (hand uitsteken) (nu geen actie)

-

Gebruik van smartphones op de fiets

-

Gebruik van en voorlichting over elektrische fietsen

-

Verkeersles voor asielzoekers (voetgangers en fietsers)

-

Kinderen (verkeersexamen, verkeersouders en fietskeuringen)

In het regionale werkplan voor 2016 zit al een cursus voor ouderen betreffende het gebruik
van de E-bike. Bij voorkeur wordt dit in ieder geval gecontinueerd de komende jaren en bij
voldoende belangstelling uitgebreid.
Voor wat betreft het tegengaan van het gebruik van smartphones op de fiets is nog geen
educatieprogramma opgenomen in het werkplan. In overleg met de regio moet nader bekeken
worden of hier in de toekomstige werkplannen actief op in kan worden gespeeld. Ditzelfde
geldt voor verkeersles voor asielzoekers. VVN heeft hier een presentatie voor. Bekeken moet
worden of dit in regionaal verband in het kader van het werkplan kan worden opgepakt of dat
dit specifiek voor Harderwijk ingevuld moet worden.
Jaarwerkplan VVN
In het kader van het lokale werkplan van VVN wordt jaarlijks onder andere een (praktisch)
verkeersexamen afgenomen. De acties worden georganiseerd door VVN en betaald door de
gemeente Harderwijk. Vanuit het oogpunt van de educatie voor jonge fietsers is het belangrijk
om onder andere het praktisch verkeersexamen te continueren. De jaarlijkse kosten van het
lokale werkplan bedragen maximaal € 10.000,-. Budget hiervoor is al geborgd in de begroting,
buiten dit verkeersveiligheidsplan om.
6.2.2

Voorlichting vanuit gemeente
Naast het regionale educatieprogramma en het door de gemeente en VVN georganiseerde
verkeersexamen moet er aandacht zijn voor gemeentelijke voorlichting betreffende specifieke
verkeersituaties of aandachtspunten. Via de plaatselijke media kan bijvoorbeeld aandacht
worden gevraagd voor het gewenste verkeersgedrag op zebrapaden, eventueel in combinatie
met een actieve periode van handhaving door de politie. Ook fietsers in de voorrang en de
achterliggende argumenten is een onderwerp waar vanuit de gemeente actief over
gecommuniceerd moet worden.
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Naast de voorlichting over algemene onderwerpen is bij de belanghebbenden behoefte aan
meer communicatie over specifieke locaties (voor en na herinrichting). In paragraaf 6.8 wordt
hier nader op ingegaan.
6.2.3

Buurtacties
In een aantal 30 km/uur gebieden wordt geklaagd over en/of zijn problemen met betrekking
tot de snelheid van het (doorgaand) autoverkeer. De inventarisatie (zie bijlage) maakt dit ook
duidelijk. Veelal vraagt deze problematiek om herinrichting van een gehele straat maar dit is
niet altijd haalbaar op korte termijn. Het in lijn brengen van de inrichting met de de
uitgangspunten van duurzaam veilig wordt in beginsel vanuit kostenoverweging gekoppeld
aan onderhoudswerkzaamheden. Om vooruitlopend op de onderhoudswerkzaamheden en
mogelijke herinrichting de problematiek in de woonstraten aan te kunnen pakken is een
buurtactie een mogelijkheid.
Bij een buurtactie wordt samen met de buurtbewoners, de politie en eventueel VVN een actie
een aantal activiteiten georganiseerd om de weggebruikers bewust te maken van hun gedrag.
Dit kan een ludieke flyeractie zijn, een straatspeeldag of een ander leuk idee uit de buurt zelf,
eventueel in combinatie met inzet van de politie of bijvoorbeeld de snelheidsdisplay. De kracht
zit in de combinatie van maatregelen.
Wegen die in eerste instantie in aanmerkingen komen voor een dergelijke actie zijn:
-

De Tonselsedreef (blijkt ook uit analyse speedprofiles)

-

Van Speyklaan

-

Karel Doormanlaan

Ook de Melis Stokelaan en de Krommekamp lenen zich voor een dergelijke actie maar hier
vindt in de komende 5 jaar (op een deel) onderhoud plaats waardoor mogelijk ook
infrastructurele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.
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Gemeente Harderwijk

Scholen
De problematiek rondom de scholen met halen en brengen van kinderen is een terugkerend
probleem. Uit de probleeminventarisatie kwam dit (deze keer) niet specifiek naar voren maar
de praktijk leert dat dit ook in Harderwijk dit in de toekomst wel weer gaat spelen. De aard
van de problematiek zit in het gedrag van de ouders en de wens om hun auto het liefst naast
de school te parkeren. De problematiek vraagt dan ook niet om infrastructurele maatregelen
maar een actieve en voortdurende educatie van de ouders. De school zelf speelt hierin een
centrale rol. De gemeente speelt een ondersteunende rol. Een partij als VVN biedt een
programma

aan

aan

scholen

waarin

de

ouders

actief

betrokken

worden

bij

de

verkeersproblematiek om de scholen. De gemeente kan de scholen wijzen op de aanwezigheid
van dergelijke programma’s en kan eventueel de contacten leggen. Pas als de school zelf actief
heeft ingezet op gedragsbeïnvloeding en uit analyse blijkt dat aanvullende een infrastructurele
of juridische ingreep nodig is zal dit worden overwogen. In eerste instantie wordt dus ingezet
op voorlichting en educatie.
In tabel 6.1 is een overzicht van de acties en maatregelen in het kader van de
gedragsbeïnvloeding aangegeven.
Actiepunten gedragsbeïnvloeding
Werkplan verkeerseducatie (regio Noord Veluwe)
Aandragen actuele onderwerpen
Lokale werkplan VVN (o.a. praktische verkeersexamens)
Voorlichting gemeente diverse onderwerpen (zie ook communicatie)
Buurtacties in verschillende 30 km/uur gebieden (zie bijlage 4 voor concrete knelpunten)
Gedragsbeïnvloeding schoolomgeving (samen met VVN)
Locaties mede afhankelijk van de toekomstige vraag (zie bijlage 4 voor concrete knelpunten)
Tabel 6.1; Actie en maatregelen gedragsbeïnvloeding

6.3

Verkeerstekens en bebording

6.3.1

Sluitende bebording
Om onduidelijkheden wat betreft maximumsnelheden, voorrangsituaties of gebruik van de
rijbaan te voorkomen is het in ieder geval noodzakelijk dat de benodigde bebording sluitend
en correct is. Dit is niet alleen een aandachtspunt voor nieuwe situaties maar ook in de
bestaande situaties is een aantal locaties waar onduidelijkheden zijn.

6.3.2

Zichtbeperking door bebording en straatmeubilair
Een aandachtspunt is de locatie van bebording en ander straatmeubilair. In een aantal
gevallen ontneemt de bebording het zicht op een zijweg of kruisende fietsroute. Bij de
plaatsing van nieuwe borden moet hier extra aandacht aan worden besteed.
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6.3.3

Gemeente Harderwijk

Zebrapaden
Zebrapaden verdienen specifiek de aandacht. Om te voorkomen dat een zebrapad een
bepaalde mate van veiligheid en bescherming voor voetgangers suggereert terwijl dit in de
praktijk niet zo is dienen zebrapaden goed zichtbaar te zijn en dient de snelheid van het
verkeer te worden beperkt. Aandachtspunten voor de zichtbaarheid van zebrapaden en de
gebruiker zijn:
-

Goed zichtbare markering (ook goed onderhouden) op asfaltondergrond

-

Duidelijk contrast tussen zebrapad en ondergrond op klinkerondergrond.

-

Goed zicht op de kanten van de weg waar voetgangers aan komen lopen of staan opgesteld
en goede verlichting op zowel zebrapad als kanten van de weg.

-

Duidelijke bebording eventueel met achterschild.

Wat betreft de snelheid van het verkeer wordt bij voorkeur een zebrapad altijd gecombineerd
met een snelheidsbeperkende maatregel (bij een kruispunt). Op de gebiedsontsluitingswegen
(50 km/uur) is dit een rotonde, snelheidsbeperkend plateau of een middengeleider. In de
verblijfsgebieden is dit veelal een plateau of versmalling. Opgemerkt moet worden dat
terughoudend moet worden omgegaan met de aanleg van zebrapaden in verblijfsgebieden. In
principe kan in deze gebieden overal veilig worden overgestoken. Alleen als er sprake is van
een duidelijk aanwijsbare en geconcentreerde hoofdstroom van voetganger op een relatief
drukke weg kan een zebrapad een meerwaarde zijn voor de veiligheid.

Een ander aandachtspunt aangaande zebrapaden is het doortrekken van zebrapaden over de
fietspaden. Vooral bij rotondes zijn de zebrapaden niet doorgetrokken over de aanliggende
(vrijliggende) fietspaden. Aangezien het vooral een kwestie is van duidelijkheid en correctheid
en de veiligheid niet direct in het geding is, is de urgentie wat betreft de aanpak hiervan laag.
Meenemen in het onderhoud van markering is hier een efficiënte optie. Aandachtspunt is de
voorlichting omtrent dit onderwerp.
6.3.4

Verwijzing (brom)fietspaden
In een aantal gevallen ontstaan onduidelijke en mogelijk onveilige situaties doordat niet helder
is waar fietsers of bromfietsers geacht worden te fietsen/brommen of over steken. Het betreft
hier de verwijzing naar bepaalde bestemmingen, de passage van kruispunten, het gebruik van
paden in 1 of 2 richtingen en voor bromfietsers is het op een aantal locaties onduidelijk waar
zij van het bromfietspad de rijbaan op moeten en andersom. De situaties moeten duidelijker
worden maar zijn niet altijd eenvoudig met het plaatsen van borden of het aanbrengen van
markering op te lossen. De situatie moet veelal in breder perspectief worden beschouwd (in
overleg met de partners)
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6.3.5

Gemeente Harderwijk

Voorrang fietspaden onderling (markering)
Een specifiek aandachtspunt is meer duidelijkheid scheppen voor de fietsers wat betreft de
voorrang ten opzichte van andere fietspaden. Op veel kruispunten tussen fietspaden onderling
is de voorrang niet specifiek geregeld (rechts heeft hier dus voorrang). Op de drukkere
hoofdroutes is het ten behoeve van de duidelijkheid aan te bevelen dit wel te doen, door
middel van haaientanden. Uitgangspunt hierbij is dat de status van de fietsroute bepaalt welke
route voorrang krijgt. Bij rotondes verlenen fietsers die richting rotonde rijden voorrang aan
de fietsers op (rondom) de rotonde.

6.3.6

Circulatiemaatregelen
Onveiligheid in woonstraten komt in een aantal gevallen voort uit de aanwezigheid van veel
(sluip)verkeer in een krappe ruimte. Er wordt door bewoners regelmatig gevraagd om
circulatiemaatregelen (eenrichtingverkeer) om deze problemen aan te pakken. Het instellen
van eenrichtingsverkeer of een inrijdverbod heeft vaak consequenties voor omliggende wegen
en straten en is daarom niet zonder nadere studie en overleg zomaar in te voeren. In eerste
instantie wordt altijd gekeken of de problematiek op een andere manier kan worden
aangepakt. Er moet voldoende draagvlak zijn. In een aantal gevallen is een circulatiemaatregel
echter wel het overwegen waard. Zeker als hiermee doorgaand verkeer door woonstraten kan
worden voorkomen en er geen onevenredige omrijdafstanden ontstaan voor bewoners. Daar
waar al circulatiemaatregelen zijn getroffen worden de regels niet altijd evengoed opgevolgd.
Deels is hierbij handhaving noodzakelijk (zie 6.4) maar in een aantal gevallen is de situatie
niet duidelijk genoeg voor de weggebruikers. Aanvullende bebording of andere inleidende
elementen zijn dan nodig om de situatie te verduidelijken.

6.3.7

Actiepunten verkeerstekens en bebording
De verkeerstekens, markering en bebording verdienen doorlopend aandacht. Duidelijkheid
leidt tot minder onzeker of onverwacht gedrag en dit komt de veiligheid ten goede. In tabel
6.2 zijn de actiepunten voor de komende jaren samengevat. De concrete actuele knelpunten
zijn weergegeven in bijlage 4.
Actiepunten verkeertekens en bebording
Bebording completeren (snelheid en voorrang)
Bebording verplaatsen in verband met beperkt zicht
Verbeteren zichtbaarheid zebrapaden en beperken snelheid kruisend verkeer bij zebrapaden
Afweging aanleg zebrapad op verschillende locaties
Doortrekken zebrapaden over fietspaden bij rotondes op verschillende locaties (koppelen aan
onderhoud)
Verbeteren verwijzing en markering routes en paden (brom)fietsers (in overleg met fietsersbond)
Regelen voorrang fietspaden onderling (haaientanden)
Overwegen circulatiemaatregelen (eenrichtingsverkeer/ afsluiting/stopverbod)
Verduidelijken situaties waar eenrichtingsverkeer geldt
Tabel 6.2: Actiepunten verkeerstekens en bebording
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6.4

Handhaving

6.4.1

Aandachtspunten handhaving

Gemeente Harderwijk

Handhaving van verkeersregels door de politie richt zich voor een deel op de landelijke
speerpunten zoals gordels, alcohol, fietsverlichting en snelheid. Daarnaast is een aantal
specifieke aandachtspunten gesignaleerd voor de situatie in Harderwijk.
Snelheid
Uiteraard blijft ook in Harderwijk de handhaving op snelheid een belangrijk punt. Daar waar
de infrastructuur op orde is en de snelheid nog steeds niet geheel in lijn is met dat wat
wenselijk is kan handhaving uitkomst bieden. In de woonstraten is dit bij voorkeur gekoppeld
aan educatieve acties (zie buurtacties). Ook de snelheidsdisplay kan hierbij, alvorens over te
gaan tot daadwerkelijke handhaving, een rol spelen.
Om te bepalen waar handhaving nodig is en het meest effectief is vormt speedprofiles (zie
5.5) een goede basis. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het handhaven van de snelheid
op wegvakken van ontsluitingswegen waar zich geen conflictpunten bevinden niet de prioriteit
heeft. Op de ontsluitingswegen moet de handhaving gericht worden op de snelheid ter hoogte
van de oversteekplaatsen zoals bijvoorbeeld op de Westeinde en de Verkeersweg.
Parkeren
Naast snelheid is handhaving op foutparkeren een belangrijk aandachtspunt. Dit kwam ook
meermalen naar voren uit de inventarisatie. Het betreft hier in beginsel situaties waarin
foutgeparkeerde auto’s bijvoorbeeld bij kruispunten het zicht ontnemen op het kruisende
verkeer en daardoor onveilige situaties kunnen veroorzaken. Ook het parkeren bij scholen
blijft in dit kader een aandachtspunt.
Bromfietsers op fietspaden
Een ander aandachtspunt die al bekend was maar ook nu weer sterk uit de inventarisatie naar
voren kwam is het illegaal gebruik van fietspaden door bromfietsers. In de praktijk is dit een
lastig punt wat betreft handhaving. Het is niet altijd makkelijk om de bromfietsers staande te
houden. Bekeken moet worden hoe hier toch invulling aan kan worden gegeven.
Negeren eenrichtingsverkeer
Ten slotte is het structureel negeren van eenrichtingsverkeer of inrijdverboden een bron van
ergernis. Daarnaast leidt dit gedrag tot onverwachte situaties bij overige weggebruikers en
daardoor mogelijk tot onveiligheid. Hierbij is in de inventarisatie een aantal specifieke punten
naar voren gekomen.
Overleg politie
Uiteraard is voor de invulling van de handhaving overleg met de politie essentieel. Afstemming
en overleg over verkeersonveilige locaties en handhaving vindt periodiek plaats. Komende
periode wordt onderzocht of en hoe de gemeentelijke BOA’s hier een rol in kunnen vervullen
en of hiervoor uitbreiding van de capaciteit of herprioritering van werkzaamheden nodig is.
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6.4.2

Gemeente Harderwijk

Actiepunten
In tabel 6.3 zijn de actiepunten aangaande handhaving weergegeven. In bijlage 4 zijn de
hierbij behorende concrete actuele knelpunten genoemd.
Actiepunten handhaving
Handhaving landelijke speerpunten (gordels, alcohol)
Handhaving op snelheid (eventueel combinatie buurtacties)
Handhaving op foutparkeren
Handhaving op bromfietsers op fietspaden
Handhaving op negeren eenrichtingsverkeer of inrijdverboden
Tabel 6.3: Actiepunten verkeerstekens en bebording

6.5

Infrastructuur

6.5.1

Implementatie duurzaam veilig/wegencategorisering
Verblijfsgebieden
Een belangrijke pijler voor een verkeersveilige infrastructuur wordt gevormd door de principes
van duurzaam veilig en dan specifiek de wegencategorisering. In het GVVP is de
wegencategorisering vastgelegd. Inrichting conform de basisprincipes vindt gefaseerd plaats,
veelal gekoppeld aan onderhoud. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de inrichting van
de verblijfsgebieden (erftoegangswegen). In een aantal verblijfsgebieden liggen nog
inritconstructies (o.a. Krommekamp) of is nog voorrang ingesteld (Tonselsedreef). Daarnaast
geldt op een aantal erftoegangswegen nog een maximumsnelheid van 50 km/uur.
Belangrijke

aandachtspunten

bij

de

implementatie

van

de

basiskenmerken

in

de

verblijfsgebieden (erftoegangswegen) zijn:
-

Verlagen maximumsnelheid naar 30 en 60 km/uur (waar dit nog niet zo is).

-

Het

verwijderen

van

voorrangssituaties

(inritconstructies)

in

verblijfsgebieden

(uitgezonderd fietspaden in de voorrang).
-

Het aanpassen van locaties die voorrang suggereren (aansluiting klinkers op asfalt).

-

Het (visueel) versmallen van wegprofielen.

-

Het waar nodig aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen (plateau’s) op de
conflictpunten (kruispunten). Plateaus en drempels conform richtlijn CROW (niet te steil
en niet te vlak)

-

Waar nodig en mogelijk het versterken van de ruimtelijke context van de weg (bebouwing,
functies en groen aan laten sluiten bij het verblijfskarakter).
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Ontsluitingswegen
De ontsluitingswegen (A en B) zijn veelal conform de basiskenmerken ingericht:
-

50 km/uur.

-

Vrijliggende fietspaden.

-

Voorrang op kruispunten geregeld.

-

Kruispunten

veilig

vormgegeven

(rotonde

of

kruispunt

met

snelheidsbeperkende/attentieverhogende maatregel).
-

Beperken aantal aansluitingen en verstoringen.

-

Voldoende breed profiel en passende markering.

Een aantal wegen is in het GVVP aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg type C. In de basis
betekent dit een maximumsnelheid van 50 km/uur, voorrang geregeld en fietsers gescheiden
(op fietsstroken). Op een aantal specifieke locaties op deze wegen is de mogelijkheid zoals
gegeven in het GVVP benut om de snelheid te verlagen naar 30 km/uur (de zogenaamde grijze
wegen). Voorbeelden zijn de Wittenhagen (deels), Vondellaan (deels) en de route langs het
centrum (Bleek, Havenkade). De wegen zijn niet geheel afgewaardeerd naar erftoegangsweg.
De voorrang is nog geregeld ten faveure van de betreffende weg (geen gelijkwaardigheid).
Op de ontsluitingswegen waar nu al 30 km/uur is ingesteld is uitbreiding van dit
snelheidsregime gewenst, zo hebben meerdere belanghebbenden aangegeven. Daarnaast is
op een aantal soortgelijke wensen (deels) invoering van 30 km/uur een wens van
aanwonenden. Zolang dit niet om grote trajecten gaat heeft het nauwelijks invloed op de
verkeersstromen in deze gebieden. Grootschalig invoeren of uitbreiding van 30 km/uur heeft
naast grote financiële consequenties mogelijk ook een ongewenste verschuiving van
verkeersstromen tot gevolg. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Langekamp in relatie tot de
Krommekamp. Hier moet dus zorgvuldig mee om worden gegaan.
Naast het instellen van 30 km/uur op de ontsluitingswegen type C moet gelijktijdig worden
overwogen of een algehele afwaardering in functie mogelijk is en een meerwaarde heeft. Dit
betekent in de praktijk dat niet alleen de snelheid wordt aangepast maar ook onder andere de
voorrangsituatie op de kruispunten wijzigt en de positie van de fietsers (op de rijbaan) wordt
beschouwd. Dit draagt uiteindelijk bij aan duidelijkheid voor de weggebruiker en een gedrag
dat beter past bij dat wat wenselijk is.
6.5.2

Specifieke onveilige locaties (kruispunten)
Een groot deel van de aandachtspunten, zowel de bij de gemeente bekende als de in het kader
van dit plan geïnventariseerde, betreft kruispunten, specifieke delen van wegvakken en
oversteeklocaties. De kruispunten en locaties zijn veelal al wel ingericht in lijn met de
basiskenmerken van duurzaam veilig, zoals gelijkwaardigheid en menging van verkeer in
verblijfsgebieden en scheiding van verkeer op ontsluitingswegen. De problemen die zich op
deze punten voordoen hebben veelal een relatie met een te hoge (ervaren) snelheid van het
verkeer en onoverzichtelijkheid/onduidelijkheid. In de meeste gevallen is (gedeeltelijke)
herinrichting van het punt nodig om de problemen te ondervangen.
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Rotondes
Harderwijk heeft er bewust voor gekozen om binnen de buitenring / rondweg, de voorrang op
kruispunten niet te regelen met verkeerslichten. Veel kruispunten zijn daarom vormgegeven
als rotonde waarbij fietsers voorrang hebben. Dit benadrukt de beleidsmatige prioriteit voor
fietsers en remt de snelheid van het autoverkeer – met als doel minder ongevallen met
ernstige ongevallen. Desalniettemin heeft deel van de klachten uit het heden en verleden
betrekking op het functioneren van de rotondes. De ongevallenanalyse geeft ook aan dat er
nog altijd ongevallen gebeuren op de rotondes, ondanks dat deze een relatief veilige
kruispuntoplossing vormen. Veelal vinden de conflicten plaats op de fietsoversteken, meestal
op punten waar in twee richtingen wordt overgestoken of waar de fietsers op de rijbaan fietsen.
Een opmerking die is gemaakt betreft het feit dat eenduidigheid in de vormgeving van de
rotondes ontbreekt en dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt.
Opgemerkt moet worden dat door de aanleg van rotondes de afgelopen jaren de ernst van de
ongevallen op de betreffende kruispunten is afgenomen in vergelijking met de situatie zoals
deze in het verleden was, met voorrangskruispunten en verkeerslichten.
Eenduidigheid qua vormgeving is niet op alle rotondes realiseerbaar. Situaties verschillen wat
betreft beschikbare ruimte, benodigde capaciteit (1 of 2 rijstroken/turbo), fietsoversteken in
1 of 2 richtingen et cetera. In ieder geval kan worden gestreefd naar eenduidigheid in goede
markering en duidelijke bebording. Daarnaast verdienen de fietsoversteken aandacht.
Duidelijk doorlopend rood asfalt en voldoende zicht zijn essentieel. Ook moet bekeken worden
waar fietsoversteken in twee richtingen echt nodig zijn en waar fietsers eventueel in 1 richting
kunnen worden gestuurd. De vormgeving van de oversteek moet optimaal afgestemd zijn op
de situatie. Duidelijk moet zijn dat er fietsers vanuit twee richting kunnen worden verwacht.
Bij tweerichtingen oversteken bij voorkeur:
-

Voldoende breedte van het pad zodat het onderscheid zichtbaar wordt (minimaal 3 meter).

-

Asmarkering.

-

Aanvullende bebording (let op fietsers uit twee richtingen).

-

Aanvullende snelheidsremmende maatregel (plateau t.h.v. oversteek). Dit geldt ook voor
oversteken over dubbele rijstroken.

-

Fietsoversteek haaks op de rotonde ivm zicht.

-

Fietsoversteek iets verder van de rotonde af (circa 7 ipv 5 meter).

Een aantal rotondes (of ovonde) komt als aandachtspunt naar voren uit de inventarisatie.
Hiernaast verdienen ook andere rotondes de aandacht, in ieder geval de al in het GVVP
genoemde rotonde Hoofdweg - Vondellaan en de in het kader van het stationsgebied aan te
pakken rotondes op de Westermeenweg.
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Fietspaden
De komende jaren moet er voldoende aandacht blijven voor de veiligheid van het fietsverkeer.
Harderwijk stimuleert het fietsen en wil dat zoveel mogelijk mensen gebruik (blijven) maken
van de fiets. Veilige en comfortabele voorzieningen zijn hierbij een belangrijke voorwaarde.
Breedte fietspaden
Een aandachtspunt voor de komende jaren is de breedte van de fietspaden. Uit de
inventarisatie kwam dit ook als algemeen aandachtspunt naar voren. Een aantal fietspaden in
de gemeente wordt als te smal beschouwd, in relatie tot het gebruik. Ook de aanwezigheid
van bromfietsverkeer speelt hierbij een rol. De richtlijnen aangaande fietspaden van de CROW
(publicatie 230) kunnen hierbij prima als uitgangspunt dienen.

6.5.5

Fietsoversteken in de voorrang
De gemeente Harderwijk heeft beleidsmatig de keuze gemaakt om het fietsverkeer op een
groot aantal locaties prioriteit te geven ten opzichte van het kruisende gemotoriseerde
verkeer. Op rotondes is dit in lijn met de landelijke richtlijn (fietsers in de voorrang binnen de
kom). Het gaat in dit geval specifiek om oversteeklocaties op wegvakken. Op een aantal van
deze locaties zijn problemen geconstateerd. Soms is de vormgeving niet optimaal (te weinig
snelheidsremmend) en het zicht beperkt. Dit zijn zaken die zondermeer aangepast en
verbeterd kunnen en moeten worden. Dit geldt met name voor de oversteken in 30 km/uur
gebieden, waar fietsers in de voorrang in beginsel altijd goed en veilig is vorm te geven.
Heroverweging fietsers in de voorrang
Voor een aantal locaties, veelal op de ontsluitingswegen of drukkere wegen geldt echter dat
de voorrangsituatie heroverwogen moet worden. Dit op basis van problemen die er zijn en
daarnaast ook op basis van de classificatie van de routes uit het GVVP (hoofdroutes lokaal en
regionaal). Regionale routes hebben voorrang op lokale routes en deze weer op routes zonder
status. Het betreft de volgende routes:
-

Oversteek Hogeweg/Grote Poortstraat – Scheepssingel (punt 29): Alhoewel de
maximumsnelheid op dit punt 30 km/uur bedraagt betreft dit wel een drukke weg met een
ontsluitende functie. De route over de Scheepssingel heeft daarnaast voor fietsers een
regionale functie en de Hogeweg een lokale. De situatie wordt in het kader van het
onderzoek naar het functioneren van de openbare ruimte i.r.t. de bevoorrading van de
supermarkt aan de Vuldersbrink, komend jaar nader geanalyseerd (zie hoofdstuk 7) om
zodoende passende maatregelen te kunnen treffen.

-

Oversteek Stationslaan – Minderbroederslaan (58): Ook hier geldt dat de
Stationslaan een drukke weg is en dat de Stationslaan voor fietsers een regionale functie
heeft. De Minderbroederslaan heeft geen status als fietsroute. Logischerwijs wordt ook
hier het omdraaien van de voorrang overwogen. Hier moet wel worden afgewacht hoe de
situatie zich ontwikkeld na de ontwikkelingen rondom het station.

-

Oversteek Langekamp (19): Specifiek geval is de Langekamp. De kruisende route heeft
een belangrijke functie en in die zin is de voorrangsregeling gerechtvaardigd. Juist het
downgraden van de kruisende weg naar 30 km/uur (deels) heeft daarom hier de voorkeur
boven het omdraaien van de voorrang. Vooruitlopend hierop is het zinvol aanvullende
borden te plaatsen om de oversteek aan te kondigen (voor de bocht).
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Aanpak eenzijdige fietsongevallen (paaltjes / obstakels)
Een speerpunt in de landelijke aanpak van eenzijdige fietsongevallen is het beperken van het
aantal paaltjes en obstakels op fietspaden en –routes, dan wel het goed zichtbaar maken van
deze paaltjes. Alhoewel dit niet direct uit de ongevallendata is af te leiden wordt vanuit
belanghebbenden aangegeven dat ook in Harderwijk regelmatig dergelijke eenzijdige
ongevallen voorkomen. Veelal worden deze echter niet geregistreerd. Niet alle paaltjes op
fietsroutes kunnen zondermeer worden weggehaald. Vele staan er om ongewenst gebruik te
voorkomen. Ongewenst gebruik is uiteraard ook niet gewenst vanuit veiligheidsperspectief.
Het middel moet echter niet erger zijn dan de kwaal. Om een goede afweging te kunnen maken
betreffende het opruimen van paaltjes en obstakels moet eerst een inventarisatie
plaatsvinden. De focus dient hierbij in eerste instantie te liggen op de hoofdfietsroutes. De
fietsersbond heeft in andere provincies de gemeenten geholpen bij een dergelijke
inventarisatie en mogelijk kunnen zij voor Harderwijk hierin ook een rol vervullen. Na de
inventarisatie kan in een aantal stappen op een pragmatische manier worden bepaald welke
paaltjes definitief kunnen worden verwijderd, welke als proef kunnen worden verwijderd en
waar paaltjes moeten blijven staan, en mogelijk beter zichtbaar moeten worden gemaakt.

6.5.6

Parkeren en zicht
De schaarse openbare ruimte wordt zo efficiënt mogelijk benut. Parkeren neemt vaak veel
ruimte in en functioneel gezien is dit ook een logische keuze. Bij de afweging van het
(her)inrichten van een weg of straat moet wel in acht worden genomen dat legale
parkeervakken of-plaatsen dicht bij kruispunten in sommige gevallen het zicht ontnemen op
het kruisende verkeer. Dit leidt in een aantal gevallen mogelijk tot onveilige situaties. Vanuit
dit perspectief wordt het aantal parkeerplaatsen bij kruispunten bij voorkeur beperkt. Naast
de aanpak van concrete probleempunten wordt dit als aandachtspunt meegenomen bij
onderhoud en reconstructie.

6.5.7

Scootmobielvriendelijke infrastructuur
Met de vergrijzing en het minder mobiel worden van een deel van de bevolking wordt de
aandacht voor de groep rolstoel-, rollator, en scootmobielgebruikers telkens belangrijker. Bij
onderhoud en nieuwe projecten moet ook vanuit dit oogpunt worden gekeken naar
oplossingen. Hiervoor zijn richtlijnen aanwezig maar ook overleg met belanghebbenden is in
dit geval de meest effectieve manier om te komen tot een toegankelijke en veilige openbare
ruimte. Specifiek aandachtspunt dat in het kader van dit plan naar voren is gekomen is de
vlakheid van de perrons bij bushaltes. Op een aantal plaatsen zijn deze zo smal en liggen ze
scheef waardoor scootmobielers en mindervaliden ten val kunnen komen. Voor dit specifieke
aspect moet de exacte problematiek nog worden geïnventariseerd, eventueel met behulp van
belanghebbenden.

6.5.8

Overige knelpunten
Naast de infrastructurele aandachtspunten zoals verwoord in de voorgaande paragrafen is uit
de inventarisatie nog een groot aantal diverse knelpunten naar voren gekomen. Het betreft
het ontbreken van hekjes, technische onvolkomenheden, verlichting et cetera. In bijlage 4 is
aangeven welke punten dit zijn en welke prioriteit de aanpak hiervan heeft.
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Specifieke projecten
Stationsomgeving
Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe spoortunnel en aansluitend aan de herinrichting van
de stationsomgeving en de omliggende infrastructuur. Niet alleen een impuls voor de
ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit en bereikbaarheid maar ook voor de verkeersveiligheid.
Een aantal specifiek genoemde aandachtspunten wat betreft de verkeersveiligheid hebben een
relatie met dit project en worden in dit kader (of aansluitend) opgepakt:
-

Rotonde Westermeenweg – Westeinde

-

Rotonde Westermeenweg – Stationslaan

-

Wegvak Westermeenweg en aanliggende fietsstructuur

-

Inrichting wegvak Stationslaan

Wijk Stromenwaard
Vanuit de wijk Stromenwaard is een aantal aandachtspunten betreffende de verkeersveiligheid
aangekaart. Deze punten worden in overleg met de wijk daar waar zinvol en mogelijk
meegenomen met het geplande groot onderhoud in de wijk.
6.5.10 Overzicht Actiepunten infrastructuur
In tabel 6.4 zijn de actiepunten voor het thema infrastructuur opgesomd. In bijlage 4 zijn de
hierbij behorende concrete knelpunten aangegeven.
Actiepunten infrastructuur
Implementatie richtlijnen duurzaam veilig (in verblijfsgebieden)
(Voorrang, profiel, snelheid)
Uitbreiding 30 km/uur op ontsluitingswegen type C en heroverweging functie (gedeeltelijk afwaarderen
naar erftoegangsweg)
Aanpak onveilige locaties (kruispunten, oversteeklocaties en delen van wegvakken)
Nader beschouwen inrichting rotondes (in kader eenduidigheid)
Fietspaden verbreden (uitwerking in herijking nota fiets)
Fietsoversteken (in de voorrang) verbeteren op het gebied van (over)zicht en beperken snelheid
Voorrang heroverwegen op fietsoversteken
Inventarisatie en plan van aanpak paaltjes en obstakels
Beperken zichtbeperkende parkeerplaatsen en –vakken
(koppelen aan onderhoud en reconstructie)
Scootmobielvriendelijke infrastructuur
(implementatie richtlijnen bij onderhoud en nieuwe projecten en inventarisatie bushaltes)
Aanpak diverse (kleine) knelpunten
Herinrichting Stationsomgeving (lopend project)
Aandachtspunten wijk Stromenwaard (gekoppeld aan onderhoud)
Tabel 6.4: Actiepunten infrastructuur
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Technische maatregelen
Een aantal aandachtspunten betreffende de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet en
kruisingen met provinciale infrastructuur vragen om technische maatregelen. Het betreft hier
het (anders) instellen van verkeerslichten en de bijbehorende strookindeling op deze
kruispunten. De provincie is hierin een belangrijke partij waarmee regelmatig wordt overlegd.
In het kader van dit plan is een aantal concrete aandachtspunten betreffende de kruispunten
met de N302 aangekaart. In tabel 6.5 en de bijlage ‘VVP tabel alle knelpunten’ zijn deze
weergegeven.
Actiepunt
Optimalisatie vri’s en rijstrookindeling kruispunten
(Samen met provincie)
Tabel 6.5: Actiepunten technische maatregelen

6.7

Beheer en onderhoud

6.7.1

Groenbeheer
Het

beheer

van

groen

langs

de

openbare

weg

verdient

ook

vanuit

verkeersveiligheidsperspectief de aandacht. Voorkomen moet worden dat groenelementen het
zicht op overstekend verkeer ontneemt. Hierbij zijn twee zaken belangrijk. Ten eerste het
onderhouden van het groen, het snoeien. Er wordt adequaat ingespeeld op klachten en
probleempunten op dit vlak. Ten tweede is het van belang dat er ter hoogte van oversteken
en kruispunten niet te veel zichtbelemmerend groen, zoals hagen, boomkransen en hoge
heesters worden geplaatst. Tijdens ontwerp en reconstructie dient dit nadrukkelijk een
aandachtspunt te zijn.
6.7.2

Onderhoud fietsinfrastructuur
Wegdek
Het voorkomen van eenzijdige ongevallen met fietsers is 1 van de landelijke speerpunten.
Naast de paaltjes en obstakels speelt de onderhoudsstaat van het wegdek hierin een cruciale
rol. Eventuele oneffenheden op de hoofdfietsroutes moeten met prioriteit worden aangepakt.
Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan kuilen, hobbels en richels maar ook aan de
onderhoudsstaat van markering en rode slijtlagen. Hierbij kan niet alleen worden uitgegaan
van meldingen maar moet ook actief worden gemonitord op oneffenheden.
Gladheidsbestrijding fietsvoorzieningen
Aansluitend op het voorgaande is het ook van belang dat in de herfst- en winterperioden de
belangrijkste fietsroutes goed blad-, sneeuw- en ijsvrij worden gehouden, conform het
strooiplan. Vanuit de belanghebbenden is aangegeven dat dit (op bepaalde plaatsen) meer
aandacht verdient. Er wordt in het kader van het strooiplan periodiek bekeken of
herprioritering of bijstelling van nodig is.
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Actiepunten Onderhoud en beheer
In tabel 6.6 en bijlage ‘VVP tabel alle knelpunten’ zijn de actiepunten betreffende het
onderhoud en beheer aangegeven.
Actiepunt
Intensief groenbeheer en overwogen groenontwerp bij kruispunten en oversteeklocaties
Intensief onderhoud fietsinfrastructuur (regulier en gladheid)
Tabel 6.6: Actiepunten beheer en onderhoud

6.8

Participatie en communicatie
Belangrijk ingrediënt voor goede oplossingen en een veilige inrichting van de openbare ruimte
is

voldoende

betrokkenheid

van

en

goede

communicatie

met

belanghebbenden.

Belanghebbenden hebben aangegeven dat verbetering op dit punt gewenst is en dat ze eerder
willen worden betrokken bij de planvorming voor nieuwe ontwikkelingen en reconstructies. Bij
belanghebbenden moet niet alleen gedacht worden aan direct aanwonenden of omwonenden.
Het belang moet breder worden beschouwd (Ook achterliggende buurten en/of straten). Naast
de aanwonenden kunnen ook belangengroepen zoals VVN en de fietsersbond een meerwaarde
zijn voor de kwaliteit van de plannen. Ook zij stellen een grotere betrokkenheid op prijs.
De fietsersbond kan ook een actieve rol vervullen daar waar het gaat om omleidingsroutes
tijdens werkzaamheden. Vaak is de omleidingsroute voor de fiets een onderbelicht onderdeel.
Fietsers vinden hun weg wel is de redenatie. Uit de inventarisatie blijkt dat de omleidingsroutes
en tijdelijke paden langs werkzaamheden juist vaak als onveilig worden ervaren en/of tot
onveilige situatie leiden.
Het intensiveren van het voortraject bij planvorming kost tijd. Deze tijd wordt achteraf
ingehaald als hiermee problemen worden voorkomen.
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7

Implementatie periode 2016 – 2020

7.1

Programma 2016/2017

7.1.1

Opbouw programma

Gemeente Harderwijk

De aanpak de komende jaren bestaat uit het meeliften van de geformuleerde aandachtspunten
in de lopende werkzaamheden en projecten (onderhoud, beheer, educatie, handhaving) en de
aanpak van concrete knelpunten.
In tabel 6.9 is het uitvoeringsprogramma voor 2016/2017 weergegeven. Hierbij is aangegeven
of er (meer)kosten zijn en hoe deze worden gedekt. Het kan zijn dat er geen meerkosten zijn
en dat de betreffende aandachtspunten worden meegenomen in lopende werkzaamheden. Een
tweede optie is dat er concrete kosten aan verbonden zijn. Deze zijn of specifiek genoemd of
er is verwezen naar 1 van de 3 uitgewerkte onderdelen:

7.1.2

-

Projecten van de kleine lijst (zogenaamd laaghangend fruit)

-

Projecten van de grote lijst (grotere projecten)

-

Lijst nadere studie (onderdelen waarvoor nog geen concrete oplossing is)

Toelichting keuzes programma 2016/2017
Voor 2017 is al € 350.000,- aangevraagd voor de uitvoering van dit plan. Voor het
samenstellen van het programma van 2016/2017 is dit budget leidend geweest.
Wat in ieder geval van belang wordt geacht is de mogelijkheid om de richtlijnen van duurzaam
veilig te kunnen implementeren (in combinatie met onderhoud). Hiervoor is naar verwachting
jaarlijks € 50.000,- euro nodig (zie subtotaal tabel 6.9).
Naast deze structurele inzet is het voorstel om in ieder geval de lijst met kleine knelpunten
(laaghangend fruit) direct aan te pakken. De kosten hiervoor voor 2016/2017 zijn € 25.000,Een aantal urgente knelpunten moet nog nader bestudeerd worden om te komen tot een goede
en effectieve oplossing. Het is van belang om in ieder geval de knelpunten met de hoogste
urgentie (prioriteit 1) in 2016/2017 nader te beschouwen zodat deze in 2018 concreet
aangepakt kunnen worden. De kosten voor nadere studie van deze knelpunten bedragen €
25.000,-.
Voor de aanpak van de lijst met grotere knelpunten resteert voor 2016/2017 € 250.000,-.
Hiermee kunnen de knelpunten met de hoogste prioriteit (1) worden aangepakt, aangevuld
met enkele projecten met een prioriteit 2.
De kosten van de projecten zijn globale raming op basis van eerder gerealiseerde projecten.
De kosten zijn de aanneemkosten dus exclusief BTW, exclusief interne uren voor voorbereiding
en toezicht. Mogelijke kosten ten gevolge van wijzigingen in de ondergrondse infrastructuur
zijn eveneens niet meegenomen in de raming.
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(meer)kosten
/inzet

Jaarlijks /
eenmalig

Gedragsbeïnvloeding
Werkplan verkeerseducatie (regio Noord Veluwe)
Aandragen actuele onderwerpen
Lokale werkplan VVN (o.a. praktische verkeersexamens)
Kosten a € 10.000,- al geborgd in begroting
Voorlichting vanuit gemeente over verschillende verkeerssituaties /
onderwerpen
Buurtacties
Verschillende locaties (zie lijst kleine projecten)
Gedragsbeinvloeding schoolomgeving (samen met VVN)
Verschillende locaties (zie lijst kleine projecten)
Verkeerstekens en bebording
Doorlopend aandacht voor:
Complete sluitende bebording
Bebording vs zicht
Zichtbaarheid zebrapaden
Zebrapaden op fietspaden bij rotondes
Verbeteren verwijzing en markering fietsroutes
Voorrangsregeling fietspaden onderling
Verduidelijken eenrichtingsverkeer
Specifieke punten voor 2016/2017 in lijst kleine projecten
Handhaving
Doorlopend aandacht voor:
Landelijke speerpunten (waaronder snelheid)
Snelheid i.k.v. buurtacties
Foutparkeren
Bromfietsers op fietspaden
Negeren eenrichtingsverkeer
Specifieke punten voor 2016/2017 in lijst kleine projecten
Infrastructuur
Implementatie richtlijnen Duurzaam Veilig in verblijfsgebieden
(gekoppeld aan onderhoud)
Verschillende concrete (middel)grote en kleine maatregelen
Zie lijst (middel)grote projecten en lijst kleine projecten

Verschillende knelpunten waarvoor nadere studie nodig is.
Zie lijst nadere studie
Technische maatregelen
Verschillende studies
Zie lijst nadere studie
Beheer en onderhoud
Doorlopend aandacht voor:
Groenbeheer bij kruispunten en oversteeklocaties
Onderhoud fietsinfrastructuur (technisch, gladheid)
Specifieke punten voor 2016/2017 in lijst kleine projecten

-

Jaarlijks

-

Jaarlijks

-

Jaarlijks

Lijst kleine
projecten
Lijst kleine
projecten

Jaarlijks

Meenemen in
lopende
werkzaamheden

Jaarlijks

Lijst kleine
projecten

eenmalig

Politie / BOA

Jaarlijks

Lijst kleine
projecten

eenmalig

€ 50.000,-

Jaarlijks

Lijst grote
projecten
Lijst kleine
projecten

Eenmalig

Lijst nadere
studie

Eenmalig

Lijst nadere
studie

Eenmalig

Onderhoud

Jaarlijks

Lijst kleine
projecten

Eenmalig

Jaarlijks

Lopende / geplande projecten
Stationsomgeving, verschillende projecten waaronder omliggende
infrastructuur
Stromenwaard, verschillende knelpunten oppakken i.k.v. onderhoud

In project

Eenmalig

Onderhoud

Eenmalig

Subtotaal
Aanpak lijst kleine projecten (45 stuks)

€ 50.000,€ 25.000,-

Jaarlijks
Eenmalig

€ 250.000,-

Eenmalig

€ 25.000,-

Eenmalig

Aanpak lijst (middel)grote projecten (prioriteit 1 en deels 2)
Nadere studie (en mogelijk maatregelen in 2018 of verder)
Totaal kosten acties verkeersveiligheidsplan 2017

€ 350.000,-

Tabel 6.9: Uitvoeringsprogramma 2016/2017
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Projecten kleine lijst (laaghangend fruit) 2016/2017
In bijlage 5 is een overzicht weergegeven van alle aangedragen knelpunten die vrij eenvoudig
(met weinig middelen) kunnen worden aangepakt. Voorstel is om in de periode 2016/2017
alle 45 knelpunten van deze lijst aan te pakken. De kosten hiervoor bedragen naar verwachting
€ 25.000,-.
De verwachting is dat de komende jaren weer nieuwe (kleinere) knelpunten naar voren komen
en dat de lijst zich weer zal vullen. In de periode na 2017 zal dus ook elk jaar een soortgelijk
bedrag gereserveerd moeten worden om in te kunnen spelen op het laaghangende fruit.
In het verkeersplatform zullen de binnengekomen knelpunten worden beoordeeld en waar
nodig worden toegevoegd aan deze lijst. Het heeft dus een continu karakter.

7.1.4

Projecten grote lijst (grotere projecten/ingrepen) 2016/2017
In tabel 6.10 zijn de knelpunten een maatregelen weergegeven die in 2016/2017 zullen
worden aangepakt. Dit zijn de knelpunten met een prioriteit 1 aangevuld met een aantal
knelpunten met prioriteit 2 (zie bijlage 6). De keuze wat betreft welke projecten met prioriteit
2 met voorrang in 2016/2017 moeten worden aangepakt is tot stand gekomen in overleg met
het Verkeersplatform (zie alinea rol verkeersplatform).

Knelpunten / maatregelen (grote lijst)
Fietsoversteek rotonde Stadswei - Westermeenweg (punt 36, prioriteit 1)
Verbeteren plateau, doortrekken rood asfalt
Verbeteren markering
Kruispunt Stadswei – Achterste Wei (punt 37, prioriteit 1)
Snelheidsremmer / plateau
Accentueren kruispunt
Kruispunt Voorste Wei - Drift (punt 38, prioriteit 1)
Snelheidsremmer / plateau / middengeleider
Accentueren kruispunt
Snoeien
Kruispunt Hanzemeen - Stadswei (punt 39, prioriteit 1)
Snelheidsremmer / plateau / middengeleider
Accentueren kruispunt
Tonselsedreef (punt 49, prioriteit 2)
Optimalisatie inrichting (30 km/uur)
Gelijkwaardige plateaus
Uitritconstructies vervangen door gelijkwaardige plateaus
Oversteek Boomkamp – Langekamp (punt 19, prioriteit 2)
Verbeteren plateau
Snelheid verlagen naar 30 km/uur (beter inleiden)
Oversteek Hogeweg / Grote Poortstraat / Scheepssingel
Deze locatie wordt meegenomen in het kader van een studie naar de
bevoorrading / bereikbaarheid van de supermarkt aan de Vuldersbrink en
het functioneren en verkeersveiligheid van de omliggende openbare
ruimte.
Totaal kosten projecten grote lijst 2017

(meer)kosten
€ 15.000,-

€ 40.000,-

€ 40.000,-

€ 40.000,-

€ 100.000,-

€ 15.000,-

/

€ 250.000,-

Tabel 6.10 Knelpunten/maatregelen grote lijst 2016/2017
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Nadere studie
In bijlage 7 is de lijst nadere studie weergegeven. In 2016/2017 worden in ieder geval de
knelpunten met een prioriteit 1 en 2 nader bestudeerd. Een aantal separaat genoemde
knelpunten worden hierbij door het soortgelijke karakter binnen 1 studie opgepakt. Daarnaast
wordt een aantal studies gedaan naar knelpunten met een algemeen karakter. Deze komen
voort uit de analyse maar zijn niet opgenomen in de knelpuntenlijst.
In tabel 6.11 is het studieprogramma voor 2016/2017 weergegeven.

Nadere studie en afweging
Burgemeester de Meesterstraat (punt 92, prioriteit 1)
Beleidsmatige afweging begin/einde 30 km/uur regime (vanaf Kompas?)
Rotondes in Harderwijk (verschillende punten, o.a. 40 en 41 met prioriteit 1)
Studie onveiligheid fietsoversteken (observatie)
Aandacht voor aandachtspunten paragraaf 6.5.3
Kruispunt Kuipwal – Grote Poortstraat – Hogeweg (punt 29, prioriteit 1)
Nader beschouwen voorrangssituatie
Kijken of overzicht kan worden verbeterd
Vereenvoudiging markering / bebording
Kruispunten N302 met de Burgemeester de Meesterstraat en Lorentzstraat
(punten 89 en 59, prioriteit 1 en 2)
Samen met provincie
Beschouwen strookindeling en zichtbaarheid vri
Afstellling vri
Kruispunt Deventerweg – Thorbeckelaan (punt 70, prioriteit 2, ook punten 5, 71
en 72 hierbij betrekken)
Mogelijkheden afsluiting Thorbeckelaan beschouwen (stromenonderzoek)
Havenkade (punt 31, prioriteit 2)
Nader beschouwen snelheid, positie fietsers, mogelijkheden aanvullende
maatregelen (evaluatie)
Vondellaan (punt 47, prioriteit 2)
Overwegen uitbreiden 30 km/uur zone
Beschouwen maatregelen ook i.r.t. positie fietsverkeer
Inventarisatie fietspaaltjes op hoofdfietsroutes
Voorstel te verwijderen paaltjes en obstakels
Inventarisatie problemen bushaltes i.r.t. vlakheid en breedte
Vanuit oogpunt minder validen / rollators / scoormobielen
Totaal kosten projecten nadere studie 2017

(meer)kosten
Interne uren
€ 10.000,-

Interne uren

Interne uren
(ook provincie)

Interne uren
€ 5.000,Interne uren

Interne uren

€ 10.000,Interne uren
€ 25.000,-

Tabel 6.11; Nadere studie 2016/2017

De studies kunnen resulteren in een kleine maatregel, of een grotere ingreep. Een kleine
ingreep kan in het kader van de kleine lijst veel direct worden uitgevoerd. De grotere ingrepen
worden toegevoegd aan de grote lijst en (afhankelijk van prioriteit) mogelijk meegenomen in
het programma voor 2018.
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Doorkijk 2018 – 2020
De verwachting is dat met eenzelfde jaarlijkse inzet aan middelen (circa € 350.000,-) in de
periode 2018 – 2020 een structurele bijdrage wordt geleverd aan de verkeersveiligheid
(educatie, richtlijnen duurzaam veilig) en dat direct kan worden ingespeeld op de actuele
kleine knelpunten. Daarnaast kan met deze inzet worden gewerkt aan het oplossen van de
knelpunten op de grote lijst en lijst nadere studie.
De verwachting is dat van de grote lijst in ieder geval de knelpunten met een prioriteit 1, 2 en
3 aangepakt kunnen worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de lijst na 2017 mogelijk
aangevuld wordt met de knelpunten (prioriteit 1,2 of 3) uit de lijst nadere studie, als blijkt dat
hiervoor een grotere ingreep nodig is. De knelpunten met een prioriteit 4 of 5 komen, indien
dan nog urgent of nodig, in de periode na 2020 aan bod. Hierbij wordt opgemerkt dat indien
mogelijk de knelpunten met een lagere prioriteit wel opgepakt kunnen en moeten worden
indien zich de kans zich voordoet, bijvoorbeeld binnen de bepaald project of gekoppeld aan
onderhoud.

7.3

Proces en rol Verkeersplatform
In voorgaande paragrafen is het programma voor 2016/2017 concreet gemaakt. Voor 2018
wordt in 2017 een concreet programma uitgewerkt, enzovoort. De lijst met knelpunten en
aangegeven prioritering vormt hierbij een leidraad. De invulling van het programma gebeurt
in overleg en met behulp van adviezen van het Verkeersplatform, waarin naast de gemeente
VNN, Fietsersbond, politie ook de rijschoolhouders zitting hebben. Het Verkeersplatform komt
circa 4 keer per jaar bij elkaar om naast de invulling van de jaarprogramma’s de voortgang
van het uitvoeringsprogramma te bespreken, invulling te geven aan de nadere studies en mee
te denken over oplossingsrichtingen.

42

Verkeersveiligheidsplan Harderwijk

Gemeente Harderwijk

Bijlage 1: Ongevallen Harderwijk 2010 - 2014
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Bijlage 2: Ongevallen Harderwijk 2011-2014, langzaam verkeer
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