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Samenvatting
De gevolgen van verkeersonveiligheid zijn zowel in persoonlijke zin
als ten aanzien van de maatschappelijke kosten aanzienlijk.
Verkeersveiligheid blijft daarom ook de komende jaren een
belangrijk speerpunt waar de gemeente Hellendoorn zich, samen
met partners, sterk voor zal blijven maken.






De Twentse gemeenten, Regio Twente en andere partners hebben in
november 2010 de intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid Twente 2010-2014 ondertekend. Daarin staan afspraken
om het aantal verkeersdoden en -gewonden in Twente verder te
beperken. Behalve door de gemeenten is er ook getekend door de
provincie Overijssel, Regio Twente, politie Twente, Veilig Verkeer
Nederland, het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat. Onderdeel
van de intentieverklaring is het opstellen van een vierjarig
verkeersveiligheidsplan.
Dit verkeersveiligheidsplan geeft de lijn weer die de gemeente
Hellendoorn de komende jaren zal inzetten om de verkeersveiligheid
op het Hellendoornse wegennet te verbeteren. Het geeft tevens een
beeld van waar we staan op het gebied van ongevallenreductie en op
welke projecten ingezet zal worden. Het Hellendoorns Mobiliteitsplan
is leidraad voor dit verkeersveiligheidsplan. Dit plan is dan ook een
uitwerking van het Hellendoorns Mobiliteitsplan.







Hoe staan we er voor?
Het aantal ongevallen neemt in zijn totaliteit af;
Het totaal aantal slachtoffers neemt af;
Maar het aantal slachtoffers met letsel of ernstig letsel
neemt toe, dus de ernst van de ongevallen neemt toe;
Percentage slachtoffers neemt toe, doelstellingen Nota
Mobiliteit worden bij een voortzetting van de trend niet
gehaald.
Overige opvallende zaken:
Veel flankongevallen;
Hoofdtoedracht: voorrang/doorgang;
Op kruisingen binnen de bebouwde kom(BIBEKO), maar ook
rechte weg BIBEKO, voornamelijk snelheid 50 km/u;
Botspartners: snelverkeer/langzaamverkeer;
Leeftijdscategorie 18 t/m 24 sterk vertegenwoordigd, ook 16
t/m 17 jarige bromfietsers en fietsers van 60+.
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De oorzaak van bijna alle verkeersongevallen ligt bij fouten die
mensen als verkeersdeelnemers maken. Geen voorrang geven, te
hard rijden, etc. Om te voorkomen dat deze fouten worden gemaakt
zijn er drie pijlers waarop ingezet kan worden:
1. aanpassing infrastructuur
2. gedragsbeïnvloeding
3. handhaving.
De handhaving is een taak van de politie. Eenmaal per maand vindt
er overleg plaats tussen de gemeente, politie en Veilig Verkeer
Nederland. Tijdens dit overleg worden allerhande zaken besproken,
waarbij ook handhaving wordt besproken. De gemeente kan de politie
verzoeken op bepaalde locaties extra in te zetten op handhaving,
maar dit blijft echter een taak van de politie. De gemeente
Hellendoorn richt zich dus op de eerste twee pijlers.
Bij aanpassing van infrastructuur is de actie gericht op het kleiner
maken van de kans op fouten door bijvoorbeeld;
1. een kruising overzichtelijker te maken;
2. of op het afdwingen van verkeersveilig gedrag (door bijvoorbeeld
snelheidsremmende maatregelen);
3. veilig gedrag is een logisch uitvloeisel van het ontwerp.

Bij gedragsbeïnvloeding is het de bedoeling om door gerichte
acties verkeersdeelnemers zich veiliger te laten gedragen op de
weg. De focus daarvan ligt op vier doelgroepen, waar ook landelijk
van is geconstateerd dat inzet op deze groepen het meest zinvol is:

Basisschoolleerlingen (algemeen)

Fietsers (algemeen)

Middelbare scholieren

Jonge bestuurders

Oudere verkeersdeelnemers
De gemeente Hellendoorn wil de komende jaren extra inzetten op
educatie /communicatie, dus gedragsbeïnvloeding. Mede gezien
het feit de infrastructuur grotendeels volgens Duurzaam Veilig (1e
fase, Startprogramma) is ingericht, is Hellendoorn van mening dat in
de gedragsbeïnvloeding nog veel winst valt te behalen.
In samenwerking met de lokale afdeling van Veilig Verkeer
Nederland worden veel gedragsbeïnvloedingprojecten gedraaid.

De focus ligt daarbij altijd op de plaatsen waar de meeste ongelukken
gebeuren, de zogenaamde black spots.
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DEEL 1 INLEIDING
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1. Inleiding
Elke dag komen er in Nederland gemiddeld drie personen niet
thuis, omdat ze zijn overleden ten gevolge van een
verkeersongeval. Daarnaast vallen er elke dag tientallen
gewonden door verkeersongevallen.
Uit ongevallencijfers blijkt veelal dat bepaalde leeftijdsgroepen
(jongeren t/m 24 jaar en 60-plussers) vaker dan gemiddeld bij
verkeersongevallen betrokken zijn. Bij de jonge doelgroep is het
vooral risicovol gedrag dat daarbij veelal een rol speelt.
De 60-plussers zijn in vergelijking tot de overige doelgroep(en)
fysiek kwetsbaarder. Ze hebben een verminderde reactietijd en
beperkte wendbaarheid in het verkeer.
Bij het bestrijden van de verkeersonveiligheid kan er een
onderscheid gemaakt worden in infrastructurele- en niet
infrastructurele projecten. Dit verkeersveiligheidsplan 2012 gaat
voor een groot deel in op de niet infrastructurele projecten. Het doel
van dergelijke projecten is om door middel van voorlichting en
educatie een gedragsverandering bij de weggebruikers te
bewerkstelligen.
De tendens is dat projecten gericht op voorlichting en educatie de
komende jaren een steeds prominentere rol zullen vervullen bij het
bevorderen van de verkeersveiligheid. De ongevallen die
plaatsvinden zijn namelijk voor een groot deel te wijten aan
menselijk falen. Diverse onderzoeken tonen aan dat circa 95% van
de ongevallen is terug te brengen op fouten van de weggebruiker bij
deelname aan het verkeer.

Mogelijkheden voor educatie- en voorlichtingsprojecten zijn
volop aanwezig. Kosten van dergelijke projecten zijn slechts een
fractie van die van infrastructurele projecten, waardoor er relatief
veel projecten in een jaar uitgevoerd kunnen worden.
Om de verkeersveiligheid in de gemeente Hellendoorn te
verbeteren worden in 2012, evenals in voorgaande jaren, weer
een groot aantal projecten uitgevoerd. Dit gebeurt in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (afdeling
Hellendoorn-Nijverdal), het Regionaal Orgaan voor de
Verkeersonveiligheid in Overijssel (ROVO), de provincie
Overijssel, de ANWB en diverse projectbureaus. Met name de
kwetsbare leeftijdsgroepen, de doelgroepen die in
Hellendoorn relatief vaak bij verkeersongevallen betrokken zijn,
krijgen extra aandacht.
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Om te kunnen monitoren hoe de gemeente Hellendoorn scoort op
gebied van verkeersveiligheid is het belangrijk te kijken naar de
cijfers uit het verleden. Met behulp hiervan kan een doorkijk naar de
toekomst worden gemaakt en kan op een doelmatige manier
worden bijgestuurd.
Waar zitten de knelpunten, wat verdient extra aandacht en hoe
gaan we de komende jaren inzetten op verkeersveiligheid? De
ongevallengegevens over de jaren 2005 t/m 2009 zijn gebruikt bij
het opstellen van deze verkeersveiligheidsanalyse. Voor een deel
zijn ook cijfers gebruikt van 2000 t/m 2009 om een betere trend
weer te kunnen geven. 2010 is hierin niet opgenomen, dat wordt
hierna nader toegelicht.
Waar gaat het om?
Het gaat om 19 doden en 793 slachtoffers in de afgelopen 10 jaar.
In de afgelopen vijf jaar vielen er 11 doden en 340 slachtoffers,
waarvan 132 ernstig. Het aantal ongevallen is de afgelopen 3 jaar
wel afgenomen(van 333 in 2007 naar 201 in 2009), maar de ernst
van de ongevallen is juist toegenomen.

Onderregistratie
Noemenswaardig is de onderregistratie. Deze onderregistratie door
de politie, van het aantal ongevallen en slachtoffers, kunnen een
vertekend beeld geven. Voor ongevallen waarbij de politie wordt
ingeschakeld wordt een registratieset opgemaakt. Deze
registratiesets worden door de Dienst Verkeer en Scheepvaart
(DVS) verzameld. De cijfers die uit deze ongevallenregistratie naar
voren komen zijn de enige cijfers die een objectief beeld geven van
de verkeersonveiligheid.
De ongevallencijfers over het jaar 2010 worden in deze
. verkeersveiligheidsanalyse buiten beschouwing gelaten.
Achterliggende reden hiervoor is de sterke daling in
registratiegraad. De registratiegraad voor verkeersdoden
nam de laatste jaren geleidelijk af, maar dook in 2010
plotseling van ongeveer 90% naar 84%. Met de registratie
van ernstig verkeersgewonden is het nog slechter gesteld.
Oorzaak voor deze terugval heeft twee redenen:
1. Per 1 januari 2010 de zogeheten registratieset
vervallen. Dit was een formulier dat de politie diende
in te vullen bij ernstige ongevallen en dat
uitgebreide informatie bevatte.
2. De politie is in 2009 overgegaan op één
registratiesysteem, de Basisvoorziening Handhaving
(BVH).
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De politie registreert echter helaas steeds minder ongevallen en
slachtoffers. Dit is te verklaren doordat zij steeds minder bij
ongevallen aanwezig zijn en de registratie ook minder uitgebreid is.
Dit heeft gevolgen voor de BRON (Bestand geRegistreerde
Ongevallen in Nederland) -gegevens die door DVS aan de hand van
de politieregistratie wordt opgesteld. De kans is hierdoor groot dat
het werkelijk aantal ongevallen en slachtoffers groter is dan dat de
cijfers in deze rapportage weergeven. De registratiegraad is het
percentage geregistreerde slachtoffers in BRON ten opzichte van
het werkelijk, geschatte aantal slachtoffers. Deze verschilt sterk voor
de verschillende letselernsten, namelijk;




Leeswijzer
Het verkeersveiligheidsplan bestaat uit meerdere hoofdstukken. In
hoofdstuk 2 wordt het ongevallenbeeld weergegeven. Deze
ongevallenanalyse is uitgesplitst in Nederland, Provincie Overijssel
en gemeente Hellendoorn waarna in hoofdstuk 3 de
aandachtslocaties aan bod komen. In hoofdstuk 4 worden de
doelgroepen behandeld waarna in hoofdstuk 5 de activiteiten en
projecten worden behandeld, verdeeld in infrastructuur en
educatie/communicatie. In hoofdstuk 6 wordt de handhaving
behandeld en uiteindelijk wordt in hoofdstuk 7 het kostenaspect
weergegeven; financiën.

Voor verkeersdoden is de landelijke registratiegraad ongeveer
90%;
Voor ziekenhuisgewonden is de landelijke registratiegraad
ongeveer 55%;
Voor spoedeisendehulp-slachtoffers ligt de landelijke
registratiegraad tussen de 10 en 15%.

Deze verkeersveiligheidsanalyse richt zich voornamelijk op de
ongevallen waarbij slachtoffers zijn gevallen. Dit omdat deze de
meeste aandacht verdienen omdat zij de grootste gevolgen hebben.
Ook omdat tegenwoordig de politie bij materiele schade bijna niet
meer op de ongevallocatie komt en de cijfers hiervan dus
onbetrouwbaar zijn. In dit rapport zijn alleen de geregistreerde
ongevallen opgenomen. De analyse verschaft inzicht in de
ontwikkeling die de verkeersveiligheid in de gemeente Hellendoorn
doormaakt.
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DEEL 2
ONGEVALLENBEELD

Verkeersveiligheidsplan Hellendoorn 2012-2015

- 13 -

2. Ongevallenbeeld
Nederland
Nederland staat al jaren aan de top van de meest verkeersveilige
landen ter wereld. Het gezamenlijke streven is erop gericht het
aantal verkeersdoden verder terug te dringen naar maximaal 750
verkeersdoden in 2010. In 2008 is al voldaan aan dit
gemeenschappelijke streven. Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft zich verder ten doel gesteld om in 2020 het aantal
verkeersdoden te hebben teruggebracht tot maximaal 500.
Daarnaast wil(de) Verkeer en Waterstaat in 2010 en 2020 het aantal
ziekenhuisgewonden terugbrengen tot respectievelijk 17.000 en
12.250. Een ambitieuze doelstelling, juist omdat Nederland al tot de
wereldtop behoort op het gebied van verkeersveiligheid. Om deze
daling te bereiken, zijn maatregelen vastgesteld. Zo worden de
veroorzakers van onveiligheid op de weg harder aangepakt. Daarbij
gaat het om snelheidsovertreders en mensen die te veel alcohol
hebben gedronken. De tweede doelgroep die extra aandacht krijgt
zijn kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers,
kinderen en ouderen. Zij krijgen extra bescherming. De maatregelen
richten zich in het bijzonder op de inzet van intelligente
snelheidsinformatiesystemen en verbeteringen ten aanzien van het
bovenliggend- en onderliggend wegennet. In het voorgenomen
beleid wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan de nietinfrastructurele projecten. Het blijft belangrijk om in te zetten op
educatie- en voorlichtingsprojecten en handhaving, zowel op
landelijk, regionaal en lokaal niveau.

In 2009 kwamen 720 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 30
minder dan een jaar eerder, een afname van 4% ten opzichte van
2008. Het gaat daarbij vooral om minder slachtoffers in de leeftijd
van 30 tot 60 jaar en automobilisten. De dalende trend van de
laatste jaren zet zich voort. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de
Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Om deze dalende trend voort te zetten is het
Strategisch Plan Verkeersveiligheid leidend. De centrale
gedachte hierin is dat, naast maatregelen gericht op alle verkeer,
veroorzakers van onveiligheid harder worden aangepakt en dat
kwetsbare verkeersdeelnemers beter worden beschermd. In
tegenstelling tot een afname van het aantal verkeersdoden is het
aantal verkeersgewonden gestegen. Dat daalde al minder snel dan
het aantal verkeersdoden maar de laatste jaren neemt dat aantal
toe.
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Leeftijd
Voor sommige groepen verkeersdeelnemers is geen daling maar
juist een stijging van het aantal verkeersdoden geregistreerd. Het
aantal jongeren (18-24 jaar) dat omkwam in het verkeer, was in
2008 107 en steeg in 2009 naar 128. Terwijl bij de leeftijdsgroep 30tot 60- jarigen een flinke daling is te zien. De daling is meer dan
20% ten opzichte van 2008 en doet zich vooral voor bij mannen. Het
aantal verkeersdoden in deze leeftijdscategorie is nog niet eerder zo
laag geweest; 220 in 2009 tegen 280 in 2008.
Opvallend is de geringe daling van het aantal verkeersdoden in de
leeftijd van 60 jaar en ouder. Sinds 2004 is het aantal
verkeersdoden onder de 60 jaar met 26% afgenomen terwijl het
aantal boven de 60 jaar slechts met 1,5% is gedaald. Een deel van
de verklaring ligt in het feit dat de Nederlandse bevolking aan het
vergrijzen is.
Ook onder verkeersdeelnemers van 80 jaar en ouder is een stijging
te zien van het aantal verkeersdoden. Vooral onder mannen en
bestuurders van personenauto’s. Verongelukten er in 2005 20
hoogbejaarde automobilisten, in 2009 waren dat er 34.

Vervoerwijze
Het aantal voetgangers dat omkwam steeg van 62 in 2008 naar 68
in 2009. Voor beide jaren geldt dat de aantallen nog altijd lager zijn
dan die over 2007 (91). 18 van hen is verongelukt op een
voetgangersoversteekplaats! In 2008 waren dat er 5.
Het aantal verongelukte fietsers was 185 en is daarmee redelijk
stabiel.
En hoewel er meer motoren worden verkocht is het aantal doden
onder motorrijders nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar: 70. Er
vielen 22 doden onder fietsende jongeren (0- 17 jaar). En onder
jonge bestuurders van een motor of een scooter nam het aantal
doden toe van 10 naar 17.
Vracht- en bestelverkeer
Bij 85 van de dodelijke ongevallen was een vrachtwagen betrokken.
In 2008 was dat nog bij 98 het geval. Het aantal
‘dodehoekongevallen’ nam toe van 6 naar 10. De meerjarige
dalende trend zet zich hier wel door. Het gemiddelde van de
voorgaande 4 jaar is 12
Wegtype
Op 60 km/h en 70 km/h wegen steeg het aantal dodelijke
slachtoffers respectievelijk van 68 naar 82 en van 12 naar 20. Op
120 km/h wegen is een daling van 60 naar 48 vastgesteld. Op de 30
km/h en 50 km/h wegen vallen nog altijd de meeste slachtoffers; in
2009 in totaal 226 doden. In 2008 waren dat er nog 246.
Verkeersveiligheidsplan Hellendoorn 2012-2015

- 15 -

Alcohol
In Nederland wordt geen post-mortem onderzoek uitgevoerd
waardoor de factor ‘alcohol’ bij een dodelijk ongeval lang niet altijd
wordt vastgesteld. Er is sprake van onderregistratie van
alcoholgerelateerde verkeersdoden. In 2009 is in 46 gevallen
vastgesteld dat alcohol oorzaak was van het fatale ongeval.

De daling van het aantal verkeersdoden mag niet leiden tot
het verslappen van de aandacht voor verkeersveiligheid.
Continue aandacht voor verkeersveiligheid draagt bij aan
een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers en
blijft belangrijk.
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Ontwikkeling aantal ongevallen Overijssel
Provincie Overijssel
In Overijssel lag het aantal verkeersdoden vanaf 2002 jaarlijks
tussen de 60 en 70. Negatieve uitschieter is 2003 met 89 doden. In
de periode van 2003 tot 2007 is het aantal verkeersdoden gedaald.
Het aantal verkeersdoden in Overijssel is vanaf 2007, toen er 50
verkeersdoden zijn geregistreerd, echter weer gestegen. In 2008 lag
het aantal verkeersdoden op 53. Een jaar later (in 2009) zijn 63
mensen niet meer thuisgekomen als gevolg van een ernstig
verkeersongeval.
De doelstelling* voor het jaar 2010 is in 2007 en 2008 gehaald.
Zorgwekkend is dat dit voor het jaar 2009 niet het geval is. Er is
geen sprake meer van een dalende trend. Dat laten de cijfers
duidelijk zien.
* De minister van Verkeer en Waterstaat heeft in de Nota Mobiliteit de ambitieuze
doelstelling opgenomen om te streven naar 30 % minder dodelijke slachtoffers in
2010 ten opzichte van 2002. Dit betekent dat er in Overijssel maximaal 56
verkeersdoden mochten vallen in 2010.
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omschrijving

totaal ongevallen

slachtoffer
ongevallen

ernstige
ongevallen

dodelijke
ongevallen

ziekenhuis
ongevallen

overige gew.
ongevallen

UMS ongevallen

2000

427

85

30

2

28

55

342

2001

393

84

36

2

34

48

309

2002

374

79

28

2

26

51

295

2003

376

55

21

0

21

34

321

2004

303

65

24

2

22

41

238

2005

300

59

29

2

27

30

241

2006

272

49

20

1

19

29

223

2007

333

62

14

1

13

48

271

2008

272

57

28

4

24

29

215

2009

201

53

25

3

22

28

148

Totaal

3251

648

255

19

236

393

2603

Figuur 1: Ontwikkeling aantal ongevallen in de gemeente Hellendoorn in de periode 2000-2009.
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Ontwikkeling aantal ongevallen Hellendoorn

Figuur 2: Ontwikkeling aantal ongevallen in de gemeente Hellendoorn in de
periode 2000-2009

Gemeente Hellendoorn
Figuren 1 en 2 laten zien dat het totale aantal ongevallen in zijn
totaliteit langzaam afneemt. 2007 kende even weer een
uitschieter, maar 2008 en 2009 zetten de dalende lijn voort.
Wanneer we naar de tabel kijken zien we echter dat het aantal
ernstige ongevallen in 2008 en 2009 hoger is dan de jaren
daarvoor. Ook het aantal dodelijke ongevallen en het aantal
ziekenhuisgewonden is in 2008 en 2009 toegenomen.
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jaar

slachtoffers

ernstige slachtoffers

doden

ziekenhuisgewonden

overige gewonden

2000

100

31

2

29

69

2001

114

45

2

43

69

2002

97

30

2

28

67

2003

61

24

0

24

37

2004

81

25

2

23

56

2005

68

30

2

28

38

2006

57

22

1

21

35

2007

78

18

1

17

60

2008

71

35

4

31

36

2009

66

27

3

24

39

totaal

793

287

19

268

506

Figuur 3: Ontwikkeling aantal slachtoffers in de gemeente Hellendoorn in de periode 2000-2009
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Ontwikkeling aantal slachtoffers Hellendoorn
Figuur 3 geeft een algemeen overzicht van de ontwikkeling van het
totale aantal slachtoffers, uitgesplitst naar ernst in de periode 2000
tot en met 2009 in de gemeente Hellendoorn. Het aantal ernstige
slachtoffers is een optelling van het aantal doden en
ziekenhuisgewonden. Het totale aantal verkeersslachtoffers is gelijk
aan het aantal ernstige slachtoffers en de overige gewonde
slachtoffers.

Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers
In zijn totaliteit is een afname waarneembaar. In de jaren 2008 en
2009 vielen respectievelijk wel 4 en 3 doden, waardoor een grote
stijging lijkt te zitten in dit soort ongevallen, echter moet genoemd
worden dat bij deze aantallen geen betrouwbare uitspraken gedaan
kunnen worden. De dodelijke ongevallen zijn in dit geval incidenten,
waar, met deze aantallen, geen beleid voor op te stellen is.
Het totale aantal slachtoffers lag in 2009 op 66. Dit betekent dat er
om de 5,5 dag een verkeersslachtoffer valt in de gemeente
Hellendoorn. Vanaf 2007 is er een dalende trend in gezet als het
gaat om het totale aantal slachtoffers. Echter ligt het aantal ernstige
slachtoffers en ziekenhuisgewonden wel hoger dan de jaren ervoor.
Er kan dus gesteld worden dat het aantal ongevallen afneemt, maar
de ernst hiervan wel toeneemt.
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DEEL 3 LOCATIES
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Blackspots gemeente Hellendoorn
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3. Locaties
Blackspot locaties zijn locaties waarin de afgelopen 5 jaar 4 of
meer ongevallen hebben plaatsgevonden met slachtoffers tot
gevolg. Er zijn verschillende definities van blackspots. In deze
analyse is dus bovenstaande aangehouden, waarbij 2010 wél is
meegenomen. De ongevalslocaties zijn doorgaans enkel
kruispunten of wegvakken. Ongevallen op verschillende takken van
een kruispunt worden hiervoor samengenomen waardoor de
betrouwbaarheid van de cijfers toeneemt. Door op deze blackspot
locaties in te zetten wordt een goed rendement behaald. Alle
onderstaande locaties verdienen aandacht!
Blackspots buiten de bebouwde kom
Wierdenseweg - Bruineveldweg
In de periode 2006 – 2010 zijn er op dit kruispunt 4 ongevallen
gebeurd met slachtoffers tot gevolg. Hiervan waren er twee er
ernstig aan toe. Het gaat hier om voorrang ongevallen tussen zowel
snelverkeer onderling als snelverkeer en langzaam verkeer.
Ommerweg – Zuidelijke Kanaaldijk
In de periode 2006 – 2010 zijn er op dit kruispunt 5 ongevallen
gebeurd waarvan er 4 met slachtoffers tot gevolg. Hiervan waren er
3 ernstig aan toe. Ook hier gaat het om voorrang ongevallen tussen
zowel snelverkeer onderling als snelverkeer en langzaam verkeer.
Op deze locatie zijn inmiddels (2011) middengeleiders aangebracht
en is de markering ter plaatse van het kruispunt aangepast
(verhoogd fiets/bromfiets oversteek op de zijweg).

Blackspots binnen de bebouwde kom
Helmkruidlaan – Baron van Sternbachlaan
In de periode 2006 – 2010 zijn er op dit kruispunt 10 ongevallen
gebeurd waarvan 5 met slachtoffers tot gevolg. Hiervan was er één
er ernstig aan toe. Het gaat hier om voorrang/ doorgang ongevallen
tussen zowel snelverkeer onderling als snelverkeer en langzaam
verkeer. Het ernstigste ongeval was een bestuurder die de macht
over het stuur had verloren. In 2010 heeft de gemeente Hellendoorn
dit kruispunt(rotonde) onderzocht en hierop maatregelen getroffen
om het kruispunt overzichtelijker te maken. Ondanks deze
maatregelen blijven er meldingen komen over deze rotonde. Hier
zijn dus nog aanvullende maatregelen nodig!
Constantijnstraat – Parallelweg
In de periode 2006 – 2010 zijn er op dit kruispunt 11 ongevallen
gebeurd waarvan er 4 met slachtoffers tot gevolg. Hiervan was er 1
ernstig aan toe. Ook hier gaat het om voorrang ongevallen tussen
snelverkeer en langzaam verkeer, langzaam verkeer onderling en
snelverkeer onderling. Het is gewenst op deze locatie maatregelen
te nemen.
Parallelweg – Kerkstraat
In de periode 2006 – 2010 zijn er op dit kruispunt 11 ongevallen
gebeurd waarvan er 4 met slachtoffers tot gevolg. Hiervan was er 1
ernstig aan toe. Ook hier gaat het om voorrang ongevallen tussen
snelverkeer en langzaam verkeer, langzaam verkeer onderling en
snelverkeer onderling. Ook over dit kruispunt blijven klachten binnen
komen. Het is dan ook gewenst hier ook maatregelen te treffen.

Bovenstaande locaties zijn beide kruisingen met provinciale wegen.
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DEEL 4 DOELGROEPEN
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4. Doelgroepen
Geconstateerde ontwikkeling vervoerswijze
Jaarlijks wordt bij het analyseren van de ongevalcijfers inzichtelijk
gemaakt welke leeftijdsgroepen relatief vaak bij
verkeersongevallen betrokken zijn. Naast de leeftijdscategorie wordt
ook nadrukkelijk gekeken naar de vervoerswijze.
In het jaar 2009 waren onderstaande doelgroepen (risicogroepen) in
Hellendoorn relatief vaak (t.o.v. het totale aantal slachtoffers)
slachtoffer van een verkeersongeval:
Jongeren 16 t/m 17 jaar; bromfiets;
Beginnende bestuurders 18 t/m 24 jaar; personenauto;
Volwassenen 60 jaar en ouder; fiets;
Basisschoolkinderen.
Deze genoemde leeftijdscategorieën verdienen in de
gemeente Hellendoorn extra aandacht!

vervoerwijze

2005

2006

2007

2008

2009

Personenauto

29

22

30

31

31

Bestelauto

1

0

2

1

1

Vrachtauto

0

0

0

0

1

Motor

4

8

2

2

4

Overige voertuigen

1

0

0

0

0

Bromfiets +

5

10

16

7

9

23

14

26

27

18

5

3

2

3

2

68

57

78

71

66

Fiets
Voetganger

Geconstateerde ontwikkeling leeftijd
De 25 t/m 59 jarigen komen het vaakst voor in de ongevallencijfers.
Hier moet de spreiding in jaren echter wel worden meegenomen.
Onder de 18 t/m 24 jarigen vallen ongeveer 15 slachtoffers, daar
waar er in de groep 25 t/m 59 jaar ruim 25 slachtoffers vallen. Dat
lijkt meer, maar de eerstgenoemde 15 slachtoffers zijn gevallen over
een leeftijdspreiding van 6 jaren, daar waar de ruim 25 slachtoffers
zijn gevallen over een leeftijdspreiding van 34 jaren. Gemiddeld per
jaar genomen vallen er in de eerste groep per jaar 2.5 slachtoffers,
tegenover 0.7 in de tweede genoemde groep. Dat maakt dus dat de
groep 18 t/m 24 een echte aandachtsgroep is. Deze groep wordt
ook wel de beginnende bestuurders genoemd. Dit is ook de
landelijke trend.

totaal

Duidelijk wordt dat de meeste slachtoffers vallen onder
automobilisten en fietsers. Daarnaast zijn ook bromfietsers relatief
vaak betrokken bij een ongeval. Dit is een vergelijkbaar beeld met
de cijfers over heel Nederland. Het grote verschil in massa en
snelheid tussen brom- (fiets) en personenauto’s heeft tot gevolg dat
bij dit type ongevallen veelal letsel ontstaat. Het aandeel
bromfietsers van 16 t/m 17 jaar is zorgelijk. Zij vertegenwoordigen
een grootdeel van alle bromfietsongevallen. Daarnaast vinden er
veel fietsongevallen plaats met personen in de leeftijd 60 jaar en
ouder.
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Bij het aantal ongevallen met personenauto’s is de groep
beginnende bestuurders, van 18 t/m 24 sterk vertegenwoordigd.
Onderstaande grafiek geeft een vergelijking weer van het
percentage slachtoffers per vervoerswijze in vergelijking met de
percentages in Nederland en Provincie Overijssel. Hierbij wordt
zichtbaar dat in Hellendoorn de personenauto en de fiets relatief
vaak voorkomen ten opzichte van de referentiegebieden.

Verklaring van de ontwikkeling
Jongeren/ beginnende bestuurders zijn relatief vaak betrokken bij
een verkeersongeval. Hiervoor zijn verschillende redenen:

Overschatting van de eigen rijvaardigheid in combinatie met
onderschatting van de complexiteit van de verkeerssituatie;

Het ontbreken van automatismen;

Hoge blootstelling; jonge mensen rijden veel – vooral jonge
mannen – onder extra gevaarlijke omstandigheden, zoals ’s
nachts in het weekend;

Levensstijl; nieuwe dingen uitproberen, graag in gezelschap
van vrienden verkeren, indruk willen maken en elkaar de loef
af willen steken, zich conformeren aan de groepsnorm;

Hoge risicoacceptatie;

Beperkt vermogen gevaren te herkennen.
Door ruimere financiële mogelijkheden zijn steeds meer jeugdigen in
het bezit van een brom-/snorfiets of een auto.
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Naast de doelgroepen die zojuist zijn behandeld, wordt er in het
verkeersveiligheidsplan Hellendoorn 2012 aandacht besteed aan de
volgende doelgroepen:
1. 0-4 jaar
2. 4-12 jaar
3. 12-16 jaar
4. 16-25 jaar
5. 25-60 jaar
6. 60+ jaar

Positie ten opzicht van de doelstellingen
De gemeente Hellendoorn conformeert zich aan de landelijke
doelstellingen die door het rijk zijn bepaalt. Ten opzicht van 2008 is
de doelstelling om in 2020 landelijk maximaal 500 doden (-66%) en
10.600 gewonden(-60%) te hebben. Voor Hellendoorn betekent dat
dat de doelstelling is dat er in 2020 maximaal 2 dodelijke
slachtoffers mogen vallen en 26 gewonden. Omdat de aantallen niet
groot zijn is het niet erg betrouwbaar om zulke doelstellingen te
stellen, vooral niet voor het maximale aantal doden. De gemeente
Hellendoorn streeft daarom naar 0 doden per jaar in 2020.

Bovenstaande leeftijdsgroepen zijn weliswaar niet allemaal even
vaak bij ongevallen betrokken, dit neemt niet weg dat deze groepen
geen aandacht behoeven, integendeel. Verkeerseducatie begint al
op jonge leeftijd, als kinderen deelnemen aan het verkeer. Bij
deelname aan het verkeer zijn vooral de jongeren (en ouderen) zeer
kwetsbaar. Kinderen moeten leren om zich veilig, zo nodig onder
begeleiding, in het verkeer op te stellen. Verkeerseducatie- en
voorlichting zijn daarbij onmisbaar. Door kinderen op jonge leeftijd
hun kennis en vaardigheden te vergroten en bewust te maken van
de mogelijke gevaren, kunnen zij ook op latere leeftijd ‘veilig’ aan het
verkeer deelnemen.
In het educatie- en communicatieprogramma zijn voor de twee
jongste doelgroepen veel gedragsprojecten opgenomen, zoals
Streetwise, Verkeersexamen, Dodehoek-project, Lesmethoden ,
Verkeersquiz, VOMOL en diverse andere projecten die door de
verkeersouders worden opgepakt.

In het begin van dit hoofdstuk zijn de doelgroepen genoemd die
opvallend vaak voorkomen in de ongevallencijfers. Daarop wil de
gemeente Hellendoorn de komende jaren dus extra inzetten met
gerichte gedragsbeïnvloedingprojecten.
In het volgende hoofdstuk is te lezen welke projecten dit zijn.
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DEEL 5 ACTIVITEITEN &
PROJECTEN
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Infrastructuur projecten
Infrastructuur
Gemeente Hellendoorn heeft zich in 1997 in VNG-verband
geconformeerd aan het programma Duurzaam Veilig. In dit
programma staat voorop dat wegen herkenbaar worden ingericht
naar de functie die zij vervullen in een verkeersnetwerk. In de
praktijk is het zo dat in elk nieuw inrichtingsplan rekening wordt
gehouden met verkeersveiligheidsaspecten. Er zijn een aantal
aandachtsgebieden waar extra inzet noodzakelijk is om het
verkeer op een veilige manier te laten functioneren. Dit zijn de
locaties waar objectief veel ongevallen gebeuren; de blackspot
locaties. De gemeente Hellendoorn wil de komende jaren
inzetten op de blackspots. Door deze punten aan te pakken wordt
de grootste verkeersveiligheidswinst verwacht. De volgende drie
locaties hebben de hoogste prioriteit:
1: Helmkruidlaan - Baron van Sternbachlaan (zijn in 2011
maatregelen genomen, echter nog steeds ongevallen);
2: Parallelweg – Kerkstraat;
3: Constantijnstraat – Parallelweg.

60 km/h zones
Het volledige buitengebied van de gemeente Hellendoorn is ingericht
volgens de principes van duurzaam veilig. Samen met de Regio
Twente wordt getracht heel het buitengebied binnen de regio zo
eenduidig mogelijk in te richten. De Regio Twente heeft dan ook een
subsidie beschikbaar gesteld om de inrichting te kunnen uitvoeren.
Ook de omliggende gemeenten, grenzend aan Hellendoorn hebben
het buitengebied (sober) ingericht als 60 km/h zone.
Dat het gebied is ingericht neemt niet weg dat er nog verbeteringen
mogelijk zijn. Zo wordt er momenteel(begin 2012) gekeken naar de
route Luttenbergerweg – Tunnelweg. Hier wordt gezocht naar een
verbetering van de verkeersveiligheid van de entrees van de parken
“Landgoed De Hellendoornse Berg” en “Avonturenpark
Hellendoorn”.

Bij de aanpak van de kruispunten wordt rekening gehouden met
de beschikbare budgetten en de vervangings- en
onderhoudsprogramma’s vanuit andere disciplines. Daarnaast
is de urgentie die een wegbeheerder aan een bepaalde locatie
geeft bepalend voor de prioritering van de locaties. De
blackspotlijst uit hoofdstuk 3 moet daarom gezien worden als een
dynamische lijst en tussentijdse bijsturing blijft mogelijk.
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30 km/h zones
Ook binnen de bebouwde kom heeft het duurzaam veilig inrichten
van de kernen prioriteit. Eind 2011/ begin 2012 is de wijk NijverdalOost ingericht als 30 km/h gebied. Daarnaast wordt er elk jaar
gewerkt aan het verbeteren van schoolomgevingen. Hierbij staat
de verkeersveiligheid voorop. Bij de inrichting van 30 km/h zones
zijn een aantal punten van belang. Basis voor de plannen is de
inbreng van de bewoners zelf. Lokale kennis is de basis voor de te
treffen maatregelen. Het projectteam van de gemeente Hellendoorn
stelt echter wel het verkeerskundige en financiële kader vast. In het
voorjaar van 2012 staat het inrichten van de wijk Wilhelminawijk als
30 km/h zone gepland. Door omstandigheden kan worden
geschoven tussen verschillende wijken/veilige schoolomgevingen.
De budgetten voor deze projecten komen veelal met elkaar overeen.
Bij de inrichting van een 30 km zone wordt rekening gehouden met
de volgende factoren:
• Verkeersveiligheid;
• Duurzaam Veilig;
• Maatschappelijke doeleinden;
• Hulpdiensten;
• Wegcategorisering;
• Eventueel netwerk OV.

Veilige schoolomgeving brede school
Een verkeersveilige schoolomgeving is een eerste vereiste om de
verkeersveiligheid van kinderen te waarborgen. Het verbeteren van
de verkeersveiligheid rond de school is dan ook een belangrijk
onderdeel van het Hellendoorns verkeersveiligheidsbeleid.
Het is de bedoeling in 2013 de nieuw te bouwen brede school een
veilige schoolomgeving te geven. Het gaat hierbij om de brede
school, De Peppel, Prins Bernard en Prins Claus die in de wijk De
Blokken in Nijverdal gebouwd zal worden.
Fietsnetwerk
Momenteel wordt het fietsnetwerk in de gehele gemeente
Hellendoorn in kaart gebracht en geanalyseerd. Het doel is om in
2025 alle ontbrekende schakels in het netwerk te hebben opgelost.
Dit geldt voor zowel het utilitaire- als het recreatieve fietsnetwerk.
Alle genoemde projecten worden mede mogelijk gemaakt door
een subsidie van de Regio Twente. Hierover meer in Deel 7,
Financiën.
In bijlage 1 is het subsidieaanvraagformulier voor de infraprojecten
binnen de bebouwde kom voor 2012 en 2013 opgenomen
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Markering & Categorisering
Markering volgens Duurzaam Veilig
Een van de principes van Duurzaam Veilig is dat een weg een
herkenbare vormgeving moet hebben en een voorspelbaar
wegverloop. Weggebruikers weten zo welk gedrag er van hen wordt
verwacht en wat zij van anderen kunnen verwachten, waardoor
ongevallen worden voorkomen. Daarom werkt de gemeente
Hellendoorn aan de herkenbaarheid van wegen en een herkenbare
weginrichting. De richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken
heeft een aantal duidelijke kenmerken aangegeven welke bijdragen
aan herkenbaarheid. Dit zijn onder andere:
 type verharding;
 vormgeving van de rijrichtingscheiding
(type asmarkering of fysieke scheiding);
 type kantmarkering;
 qua kleur en vormgeving opvallende
bermpalen;
 suggestiestroken of (rode) fietsstroken
op de rijbaan.

Categorisering Hellendoorn
De categorisering vormt een belangrijk uitgangspunt voor het
gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid.
De categorisering is het belangrijkste vertrekpunt voor het realiseren
en handhaven van een veilig verkeerssysteem. De categorisering
voor de gemeente Hellendoorn is inzichtelijk gemaakt op de kaart op
pagina 36. Het vormgeven van het wegennet conform de
categorisering is erg kostbaar en niet op korte termijn te realiseren.
Echter, met de categorisering is wel de gewenste vormgeving van
het wegennet bepaald. Bij het aanpakken van een bepaald knelpunt
geldt de categorisering dan ook als uitgangspunt. Zo kan stapsgewijs
de categorisering worden ingevoerd.

De gemeente Hellendoorn streeft er naar
om bij onderhoud aan wegmarkering,
deze aan te brengen volgens de
Richtlijn Duurzaam Veilig.

Verkeersveiligheidsplan Hellendoorn 2012-2015

- 35 -

Verkeersveiligheidsplan Hellendoorn 2012-2015

- 36 -

Lichtbeleid
Openbare verlichting en verkeersveiligheid
Dit onderwerp is vooral van belang voor de beheerders en
beleidsmakers voor de openbare verlichting. De aanwezigheid van
licht draagt in sommige gevallen bij aan overzichtelijke
verkeerssituaties. Richtlijnen voor het gebruik van openbare
verlichting worden gegeven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn
(ROVL-2011), opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor
Verlichtingskunde (NSVV).
Belangrijke uitgangspunten van de nieuwe Richtlijn voor Openbare
Verlichting (ROVL-2011) zijn overigens: ‘donker tenzij’ en
‘duurzaam moet’. Er wordt in deze nieuwe richtlijn ruimte geboden
voor het variëren van de hoeveelheid licht, bijvoorbeeld door het
toepassen van dimtechnieken.
Het betreffen hier richtlijnen, het zijn geen normen. Het geeft een
richting aan, die door elke gemeente per situatie beoordeeld zal
moeten worden. Er bestaat geen wettelijke verplichting tot het
plaatsen van openbare verlichting. Wel heeft de overheid een
zorgplicht: de wegen dienen veilig te zijn. Deze veilige situatie kan
vaak op andere manieren worden gecreëerd dan door het plaatsen
van openbare verlichting.

Richtlijnen
In de richtlijn voor Openbare verlichting (ROVL-2011) staat o.a over
verlichting onder beleidskeuzes het volgende vermeld:
Binnen de bebouwde kom
Binnen de kom wordt in Nederland over het algemeen verlicht. De
functie van deze verlichting is een combinatie tussen diverse
functies. In sommige gebieden overheerst de positieve werking van
verlichting op de verkeersveiligheid. In andere gebieden meer op
sociale en persoonlijke veiligheid. Ook beleving zal een rol spelen,
waarbij centra van steden bijvoorbeeld ook ’s nachts zo ontworpen
worden dat voor bewoners en bezoekers een aangename omgeving
ontstaat.
Niet voor alle locaties is eenduidig vast te leggen hoe omgegaan
moet worden met verlichten. Moet een park of een achterpad verlicht
worden ?
Buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom wordt vaak niet verlicht. De duisternis is
het uitgangspunt hoe de openbare ruimte gestalte krijgt. Verlichting
plaatsen is een keuze waarbij de positieve functie afgewogen moet
worden tegen de negatieve aspecten. In een natuurgebied zullen
eerst alternatieven geprobeerd worden. Verlichten is een keuze die
goed onderbouwd moet worden.
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We onderscheiden verschillende functies van verlichting buiten
de bebouwde kom: verkeersveiligheid, sociale veiligheid en
comfort.
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid kan gediend zijn met licht voor oriëntatie of bij het
overzicht over de gehele verkeerssituatie (lichtmasten).
Het kan van belang zijn hulp bij de oriëntatie te krijgen hoe de weg
loopt. Dit kan bereikt worden door diverse methoden zoals
markering op de weg, in de vorm van belijning of kattenogen.
Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is zelden gebaat bij verlichting buiten de
bebouwde kom. Wil sociale veiligheid met verlichting vergroot
worden dan moet et voldoende toezicht mogelijk zijn. Dit betekent
dat er op een fiets-of wandelpad zoveel mensen aanwezig zijn dat
dit mogelijk is. Dat is in het buitengebied zelden het geval.
Comfort
Stel dat er besloten wordt om een fietspad in het buitengebied te
verlichten vanwege de sociale veiligheid dan moet er goed verlicht
worden; een vorm van markering actief of passief is daarbij niet aan
de orde.
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Educatie/ communicatie projecten
Meer dan 90% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door
menselijke gedragingen in het verkeer. Voor de overheid is een
belangrijke taak weggelegd om mensen bewust te maken van de
risico’s die het verkeer met zich mee brengt.

Ook het project Veilig uitgaan, veilig thuiskomen richt zich tot deze
doelgroep. Er wordt vooral aandacht besteed aan de gevaren die
alcohol (en drugs) met zich meebrengen bij deelname aan het
verkeer.

De projecten en activiteiten in 2012 zijn op basis van de in hoofdstuk
vier genoemde doelgroepen gekozen. De bedoeling is dat steeds
meer van deze projecten door de VVN afdeling HellendoornNijverdal uitgevoerd gaan worden. De VVN afdeling is o.a.
betrokken bij het project, Verkeersexamen inclusief fietskeuring,
VOMOL, de Verkeersquiz, Dode Hoek project, Fietsvaardigheid,
Caravankeuring, Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit (BROEM
training), Rijbewijs op herhaling en de Scootmobielcursus .

Hellendoorn wil de komende jaren voornamelijk inzetten op
educatie/communicatie. Mede gezien het feit de infrastructuur
grotendeels goed is ingericht is Hellendoorn van de mening dat in
de gedragsbeïnvloeding nog winst valt te behalen. In samenwerking
met de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland worden veel
gedragsbeïnvloedingprojecten gedraaid.

Het projectbureau Koop & Co heeft het project Veilig Uitgaan, veilig
Thuiskomen, Fiets4Safe en 50cc Scooterschoolevents ontwikkeld.
De Verkeersmarkt wordt jaarlijks door Edcomm opgepakt. De
ANWB neemt het project Streetwise voor haar rekening.
De Motorvaardigheidstraining wordt evenals het project Leerstraf
regionaal ingekocht en is niet in de subsidielijst opgenomen. De
mogelijkheid tot het deelnemen aan de leerstraf wordt door de
Officier van Justitie aangeboden. Jongeren die met de
bromfiets/scooter een ernstige snelheidsovertreding begaan en/ of
verkeersgevaarlijk gedrag vertonen en daarvoor worden
aangehouden, wordt de cursus Leerstraf 49cc aangeboden. Dit als
vervanging van een oproep om op zitting bij de kantonrechter te
verschijnen.

Er wordt vooral ingezet op de kwetsbare verkeersdeelnemers
(ouderen en jongeren), kwetsbare vervoermiddelen ((brom-)fietsen
en motoren), en de risicogroep 'jonge automobilisten'.
Verder werkt Hellendoorn met de gedachte 'verkeerseducatie van
wieg tot graf' om iedereen zo goed mogelijk 'geschoold' te houden.
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Basis- en voortgezet onderwijs
Basisonderwijs
De gemeente Hellendoorn stimuleert en faciliteert elk jaar diverse
educatieve projecten. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse
verkeersquiz, het theoretisch- en praktisch verkeersexamen en de
dode hoek vrachtwagen. Nieuw dit jaar is het project VOMOL (veilig
omgaan met opvallend landbouwverkeer). Dit is een praktijkgericht
lesprogramma waarin kinderen leren hoe ze veilig moeten omgaan
met landbouwverkeer op hun school-thuisroute. Belangrijke thema's
zijn: dode hoek, uitzwenken, geluid en breedte van de verschillende
landbouwvoertuigen. Het beoogd effect is bewustwording van het
gevaar van landbouwvoertuigen bij kinderen uit groep 7 en 8 van de
basisschool. Dit project wordt gedraaid op de scholen in de kleinere
omliggende kernen. Er is speciaal voor deze groepen gekozen
omdat deze kinderen over 1 of 2 jaar op de fiets naar Nijverdal gaan
voor het voortgezet onderwijs. De projecten die voor 2012 voor het
basisonderwijs zijn opgenomen zijn;
1. VOMOL
2. Dode Hoek
3. Streetwise
4. Lesmethoden
5. Verkeersexamen (theoretisch en praktisch)
6. Verkeersquiz
Daarnaast financiert de gemeente nog enkele andere
verkeersgerichte doelen zoals de verkeersouders,
ansichtkaartenactie, LED-trappers, fietscontrole etc.

Voortgezet onderwijs
Ook op het voortgezet onderwijs worden educatieve
verkeersprojecten uitgevoerd. Zo is er een jaarlijkse Verkeersmarkt
en wordt sinds 2011 het project Fiets4Safe gedraaid. Door middel
van film, presentatie en professionele acteurs wordt op interactieve
en indringende wijze met de leerlingen gewerkt aan aandacht en
begrip voor de overige weggebruikers wanneer je op de fiets zit.
Hierbij komen de effecten van groepsdruk, het corrigeren van elkaar
en voorbeeldgedrag uitvoerig aan bod.
Het verkeersveiligheidproject Veilig Uitgaan, Veilig Thuiskomen
maakt jongeren bewust van de risico’s en gevaren van rijden onder
invloed. Daarnaast worden leerlingen van 15 en 16 jaar bewust
gemaakt van de gevolgen van alcohol.
50CC Scooterschoolevents staat voor een boeiende ervaring en
uitdaging om brommers en scooters op een veilige, preventieve en
verantwoorde wijze te leren ontdekken en daarbij rekening te
houden met de omgevingsfactoren in een dorp, wijk of stad. Motto:
"Safety4all en kom tot nieuwe inzichten!"
Ook hier financiert de gemeente nog enkele aanvullende projecten
die door de school worden opgepakt zoals de fietscontrole.
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Senioren
Voor senioren worden er door de gemeente Hellendoorn 3 projecten
gedraaid. Dit zijn een scootmobielcursus, fietsvaardigheidstraining
en de BROEM cursus.
Scootmobielgebruikers kunnen in 2 dagdelen leren hoe zij goed
en veilig met een scootmobiel kunnen omgaan.In een dagdeel
worden de belangrijkste verkeersregels voor scootmobielgebruikers
uitgelegd aan de hand van heldere dia's. Een rij-instructeur geeft
daarbij toelichting en uitleg over het bedienen van de scootmobiel.
In een ander dagdeel volgt er een oefenrit in kleine groepen, onder
begeleiding van een rij-instructeur. Deze ritten vinden plaats op de
openbare weg en daarbij worden verschillende verkeerssituaties
meegenomen.

De BROEM-verkeersvaardigheidsdag bestaat uit een
bijeenkomst, waarin de verkeerstheorie nog eens behandeld wordt,
en een praktijkrit. Tijdens de theoriebijeenkomst vindt een ogentest
en soms een gehoortest plaats. Verder wordt aandacht geschonken
aan (gewijzigde) verkeersregels, verkeerstekens en (bijzondere)
verkeerssituaties in de vorm van een verkeersquiz. Het tweede
onderdeel, de praktijkrit, vindt plaats in de auto van de
deelnemer(ster) met een gediplomeerde rij-instructeur. Deze let op
de rijstijl van de kandidaat, de kijktechniek en vaardigheden als inen uitvoegen en aanpassen van de snelheid aan de
verkeerssituatie. De aspecten die voor verbetering vatbaar zijn,
worden na afloop met de deelnemer doorgesproken.

De fietsvaardigheidstraining bestaat uit een theoretisch deel en
een praktisch deel. In het theoretisch deel wordt o.a. aandacht
besteed aan de (gewijzigde) verkeersregels. Het praktisch deel
bestaat uit oefeningen op de fiets op een afgesloten parcours en
een begeleide praktijkrit op de openbare weg.
In 2012 wordt tijdens de fietsvaardigheidstraining voor het eerst
extra aandacht besteedt aan het gebruik van de elektrische fiets, de
zogenaamde E-bike en alle voor- en nadelen hiervan met
betrekking tot de verkeersveiligheid. Hier worden specifieke
cursussen voor aangeboden.
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Overig
De essentie van permanente verkeerseducatie is dat mensen hun
leven lang verkeerseducatie krijgen (‘van wieg tot graf’).
Permanente verkeerseducatie richt zich op de genoemde 6
doelgroepen. Uit ongevallencijfers van het ROVO blijkt dat het
gebruik van een nieuw vervoermiddel relatief veel ongevallen
veroorzaakt, in ook Hellendoorn. In de permanente
verkeerseducatie ligt de focus dan ook op de fiets (4-12 jaar)
bromfiets (16-24 jaar) en auto (18-24 jaar). Uit een analyse van het
maatregelenpakket voor de gemeente Hellendoorn blijkt dat met
name de permanente verkeerseducatie voor beginnende
autobestuurders (18-24 jaar) geïntensiveerd kan worden.

Andere zaken die eventueel op de verkeersveiligheidsdag aan de
orde kunnen komen zijn;
Hoe werkt een strooiwagen eigenlijk precies? Hoe lang is je remweg
als je 50 km per uur rijdt? Hoe ontsnap je uit een auto die over de
kop is geslagen? Kun jij de namen benoemen van diverse
verkeersborden? Wat is eigenlijk precies de dode hoek van een
vrachtwagen?
Ook kan gedacht worden aan een informatiemarkt waar je
bijvoorbeeld kunt ontdekken hoe de brandweer, samen met andere
hulpdiensten en de wegbeheerder de weg snel weer begaanbaar
maakt na een ongeluk.

De komende jaren wil de gemeente dan ook bij het uitreiken van het
rijbewijs een flyer meegeven waarop verkeersveiligheidscijfers
worden gepresenteerd van de bewuste doelgroep. Door de jonge
bestuurders zich bewust te laten worden van de risico’s, zullen zij
wellicht minder risico’s nemen. Ook het aspect ‘rijden met vrienden’
en de invloed die dit kan hebben op het rijgedrag kan hierin worden
toegelicht.

Simulator Het Nieuwe Rijden
Deze simulator laat bestuurders van personenauto's direct zien wat
de effecten zijn van het rijden volgens Het Nieuwe Rijden. Deze
rijstijl bespaart brandstof, de bestuurder komt sneller aan op de
gewenste bestemming (tijdwinst) en als Het Nieuwe Rijden wordt
toegepast rijdt men veiliger.

Daarnaast zal deze doelgroep 1x per jaar worden uitgenodigd voor
de verkeersveiligheidsdag. Deze verkeersveiligheidsdag wordt in
2012 voor het eerst door de lokale afdeling VVN in de gemeente
Hellendoorn worden georganiseerd. Tijdens deze dag kunnen er
bijvoorbeeld prijzen worden gewonnen door deel te nemen aan een
verkeersquiz, een reactietijdtest en/of een kantelsimulator waarbij
men zo snel mogelijk uit een nagebootst voertuig dat op de kop is
komen te liggen moet zien te komen.

Kantelsimulator
Penibeler wordt het als je bij een ongeluk betrokken raakt. Dat
kunnen deelnemers ervaren in de kantelsimulator: een auto die om
z'n lengteas draait zoals bij een ongeluk vaak gebeurt. Bestuurders
en passagiers kunnen hiermee leren hoe ze zich zonder bijkomend
letsel uit zo'n situatie kunnen redden.
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Campagnes
Volgens afspraak met alle verkeersveiligheidspartners in Overijssel
voeren we sinds een aantal jaren verkeersveiligheidscampagnes
op een eenduidige wijze. Dat betekent dat alle wegbeheerders
(gemeenten en provincie) en verkeersveiligheidsorganisaties
hetzelfde thema voeren in dezelfde periode.
De campagnes zijn herkenbaar aan de slogan “daar kun je mee
thuis komen”. De leidraad voor het voeren van de landelijke
campagnes is de kalender verkeersveiligheid van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en de landelijke verkeersveiligheidspartners.
Op basis van de landelijke kalender wordt door de regiegroep
communicatie (ROVO) de Overijsselse campagnekalender
opgesteld.

In het kort in 2012:


Bob

1 januari – 19 maart
en vanaf 17 december
 Rij met je hart
19 maart – 20 juni
 Zomer-Bob
20 juni – 31 augustus
 Gordel om
1 september – 15 oktober
 Licht aan
15 oktober – 17 december
 Scholen zijn begonnen
29 augustus – 19 september
(3 september beginnen basisscholen en voortgezet onderwijs)

Het ROVO levert voordat een nieuw campagneonderdeel begint
stukken tekst aan voor op de gemeentelijke website en voor in het
Hellendoorn Journaal. Hiermee wordt er meerdere keren per jaar
extra aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid en verkeersveilig
gedrag.
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DEEL 6 HANDHAVING
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6. Handhaving
De politie is een belangrijke speler in het werkveld van
verkeersveiligheid. De gemeente heeft geen directe invloed op de
prioriteitstelling van de politie, maar treedt maandelijks in overleg
met de verkeerspolitie over concrete problemen en het te voeren
beleid. Hierbij worden allerhande verkeerzaken met elkaar
besproken. Hierbij zijn ook twee personen van de lokale afdeling
van Veilig Verkeer Nederland bij aanwezig.
De politie werkt voornamelijk volgens het HELMGRAS principe. Zij
zetten hierbij voornamelijk in op de volgende speerpunten:
 HELM
 Gordeldracht
 Roodlichtnegatie
 Alcohol in het verkeer
 Snelheid
Sindskort is er een samenwerking tussen de lokale afdeling van
Veilig Verkeer Nederland en de politie opgestart. Deze lokale
afdeling heeft een instructie gekregen hoe zij moeten werken met
een lasergun. Zij kunnen op klachtlocaties over snelheid met de
lasergun eerst een soort voorcontrole doen, alvorens de politie
wordt ingezet. Uit de gegevens van VVN blijkt dan het
overtredingspercentage op een bepaalde locatie, waarna de politie
kan bepalen daar al dan niet handhaving in te zetten.

Voor de handhaving op snelheid kan bijvoorbeeld de
lasergun worden ingezet.

De wijkagent kan ook nog worden ingezet voor problemen in de
wijk. Een wijkagent is een ervaren politieman, die een groot deel
van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
of woonkern. Hij is "oog en oor" van de politie en voor de bevolking
het eerste aanspreekpunt.
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DEEL 7 FINANCIËN
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Financiering Infrastructuur
Subsidie Regio Twente infrastructuur
De wegbeheerder is in principe verantwoordelijk voor de veiligheid
van het wegennet, maar om de wegbeheerders te ondersteunen
met de fysieke aanpak hiervan zijn afspraken gemaakt met de Regio
Twente over subsidieverlening. Voor de aanpak van onveilige
situaties in de gemeente, verleent de Regio Twente 50% subsidie
voor de functionele infrastructurele maatregelen. Hierbij moet
worden aangetoond dat de voorgestelde maatregelen een bijdrage
leveren aan het veiliger maken van het wegennet. De overige 50%
van de maatregel wordt betaald door de gemeente Hellendoorn.
RUP
Regio Twente zet de komende jaren in op het duurzaam veilig
inrichten van de regio en het toepassen van een herkenbare
weginrichting. Alleen een integrale gemeentelijke aanpak van de
verkeersonveiligheid (infrastructuur en gedrag) komt in aanmerking
voor subsidie van Regio Twente.
De regisseursrol is afgelopen jaren goed tot zijn recht gekomen bij
de regionale aanpak van infrastructurele en mensgerichte
maatregelen. De 14 gemeenten in Twente zijn verdeeld over drie
zogenaamde RUP-gebieden (RUP: Regionale Uitvoeringsprogramma's). Per RUP-gebied wordt, samen met alle betrokken
partijen, bepaald welke infrastructurele projecten en maatregelen de
komende tijd worden uitgevoerd. Een belangrijk resultaat van de
RUP-aanpak is de regionale, gezamenlijke inrichting van
verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom.

BDU
Jaarlijks ontvangt Regio Twente ten behoeve van de uitvoering van
het regionaal mobiliteitsbeleid de zogenaamde Brede Doeluitkering
(BDU) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een belangrijk
deel van deze uitkering wordt jaarlijks aangewend voor de
subsidieverlening aan mobiliteitsprojecten binnen Twente.
Veel van deze regelingen zijn door Regio Twente doorvertaald in
regionale (subsidie)verordeningen. In concreto gaat het daarbij om
de volgende verordeningen:
 Bijdrageregeling kleine infrastructuur Regio Twente
 Subsidies die werden afgegeven op grond van Interimregeling DV
 Verordening Sociale veiligheid OV
 Verordening Toegankelijkheid OV
 Verordening Buurtbus
Infra
Voor het jaar 2012 en 2013(doorkijk) is voor twee infrastructurele
projecten subsidie aangevraagd bij de Regio Twente. De
betreffende projecten komen voor 50% subsidie vanuit de Regio
Twente in aanmerking. Het betreft de volgende twee infrastructurele
projecten binnen de bebouwde kom;
2012: Wilhelminawijk 30 km/u!
2013: Veilige schoolomgeving brede school
Daarnaast is er aandacht voor de eerder genoemde blackspots.
Hiervoor is momenteel geen budget beschikbaar.
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Financiering Educatie/ communicatie
Educatie/ communicatie
In hoofdstuk 5 zijn de projecten beschreven die voor 2012 op de
planning staan. De betreffende projecten komen voor subsidie
vanuit de Regio Twente in aanmerking. De hoogte van de subsidie
is projectafhankelijk. Het ROVO heeft een lijst gemaakt met
projecten waaraan een bepaald percentage aan subsidie is
gekoppeld. Het grootste deel van de projecten wordt voor 75% door
de Regio Twente gesubsidieerd. Dit zijn de projecten die in
categorie één of twee zijn ondergebracht. Projecten in categorie drie
komen voor 25% subsidie in aanmerking. Bij projecten uit categorie
één geeft het ROVO ondersteuning.
In bijlage 2 is een totaaloverzicht weergegeven van de projecten die
in 2012 worden uitgevoerd. Per project afzonderlijk is inzichtelijk
gemaakt voor hoeveel subsidie de projecten in aanmerking komen
en wat de bijdrage van de gemeente is. Verder is in het overzicht
terug te vinden wanneer de projecten worden uitgevoerd en door
welke partijen deze worden aangeboden c.q. georganiseerd.

Voor het jaar 2012 is een totaalbedrag van € 120.799,- geraamd
voor de uitvoering van projecten op het gebied van voorlichting en
educatie. Gelet op het aantal inwoners (ruim 36.000) in de
gemeente Hellendoorn, betekent dit dat er per inwoner voor ruim
€ 3,- aan niet infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten wordt
besteed (waarbij € 2,- de minimale norm is).
Het totaalbedrag dat is geraamd is circa € 10.000,- hoger dan het
bedrag van € 110.897,- dat in 2011 was geraamd. Het deel wat voor
subsidie in aanmerking komt is € 115.799,-. De eigen bijdrage van
de gemeente voor 2012 komt neer op een bedrag van € 32.575,-.
De overige € 83.224,- wordt gesubsidieerd door de Regio Twente.
Dekking van de gemeentelijke bijdrage voor deze projecten vindt
plaats uit de post Beleidsplan Aanpak Verkeers Onveiligheid
(BAVO), Fcl.: 621102.
De gemeentelijke begrotingsposten waar de genoemde projecten
(deels) uit worden gedekt zijn hieronder weergegeven. Voor de
inrichting van het 60 km/u gebied is voor 2012 niets begroot.
FLC + Omschrijving
621103
Verkeersmaatregelen
621102
Bavo
621001
Inrichting 30-km gebied

Begroot
€ 147.618,00
€ 25.604,00
€ 57.076,00
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Status

Definitief

Datum

21 maart 2012

Opdrachtgever

Gemeente Hellendoorn

Verantwoordelijk wethouder

Jelle Beintema

Projectteam gemeente Hellendoorn
Aanvullende bijdrage door

Ruud Elferink
Reinier Valk, Trudy Regtuijt-Mensink en Albert Jan Grolleman.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Veilig 2012-2013
Prioritaire projecten (schoolomgevingen (S) of VOC-locatie (V)

Projectnr.
A1

Naam project
Wilhelminawijk 30 km/u!

Korte omschrijving maatregel
Inrichten van de Wilhelminawijk als 30 km/u zone.

Locatie
Wilhelminawijk,
Nijverdal

A2

Veilige schoolomgeving
brede school

Inrichten veilige schoolomgeving brede school, De Peppel,
Prins Bernard en Prins Claus

De Blokken,
Nijverdal

Type
S

Projectkosten
€
76.391,00

S

€

Subsidiabele kosten
€
76.391,00

45.600,00

€

45.600,00

€

Bijdrage 50 %
38.195,50

€

22.800,00

€
Totaal €

121.991,00

€

121.991,00

€

60.995,50

Overige verkeersveiligheidsprojecten

Projectnr.
B1

Naam project

Korte omschrijving maatregel

Locatie

Projectkosten

Bijdrage 25 %
€

-

B2

€

-

B3

€

-

etc.

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal

€

Subsidiabele kosten

-

€

-

Beschikbaar programmabudget

€

376.358,00

Totaal aanvraag Educatie/Communicatie 2012

€

115.799,00

Reservering aanvraag Educatie/Communicatie 2013

€

105.659,00

Beschikbaar voor onderdeel Infrastructurele maatregelen

€

154.900,00

Totaal aanvraag onderdeel Infrastructurele maatregelen

€

60.995,50 -

Restantbudget (of tekort)

€

93.904,50
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Bijlage 2 Aanvraagformulier subsidie gedragsbeinvloedingsprojecten 2012
Categorie 1: 75% subsidie, met ondersteuning ROVO
(mogelijke)aanbieder

Eenheid

G
F: Verplicht
H: Eventueel
Aantal eenheden Maximale Kosten
Kosten per
per eenheid Excl. eenheid volgens
Btw
gemeente*

J
K
I: Eventueel
Eigen bijdrage per Totale kosten Excl. Btw Subsidiabele kosten
deelnemer
(TK -/- EB)

L

M

Doelgroep

Omschrijving

Totale gemeentelijke
bijdrage (25%)

Maximale
subsidie (75%)

0-4

Jongleren in het verkeer: kist

Via ROVO

Kist

5

300

1.500

1.500

375

1.125

Introductie/uitvoering van lespakket

Verkeerseducatie.nu

Locatie

5

1.000

5.000

5.000

1.250

3.750

4-12

Veilig op weg met opvallend Landbouw verkeer

Firma Burgers

Per dagdeel

1

1.400

1.400

1.400

350

1.050

4-12

Dode hoek

VVN, Friese
chauffeursver.,DUS.

Schoollocatie

20

425

1.700

1.700

425

1.275

4-12

Streetwise

ANWB

Per dagdeel

15

780

11.700

11.700

2.925

8.775

4-12

Lesmethode klaarover *

Gemeente

Schoollocatie

1.600

-

-

-

-

Lesmethode wegwijs #

Gemeente

Schoollocatie

Lesmethode wijzer door het verkeer *

Gemeente

Schoollocatie

Lesmethode afgesproken

Gemeente

Lesmethode basisonderwijs: verkeerseducatielijn

VVN

Begeleiding invoering

* Tekstbouw VOF;
Nader te bepalen

4-12

Verkeersexamen

VVN

Deelnemer

4-12

Verkeersouders

VVN

Schoollocatie

Projectengeld voor projecten als fietscontrole,
verkeersquiz, e.d.

VVN

Schoollocatie

VEVO bijdrage aan school

Gemeente met ROVO

Locatie

Projectengeld

Gemeente met ROVO

Verkeersmarkt

Edcomm

Nr.

1.1
1.2
1.3

85

1.4

1.5

#

1.400

-

-

-

-

4.900

4.900

4.900

1.225

3.675

Schoollocatie

800

-

-

-

-

Schoollocatie

460

-

-

-

-

1.400

1.400

1.400

350

1.050

390

10

3.900

3.900

975

2.925

19

110

2.090

2.090

523

1.568

19

500

9.500

9.500

2.375

7.125

2

1.500

3.000

3.000

750

2.250

Per locatie

2

500

1.000

1.000

250

750

Deelnemer

300

14

4.200

4.200

1.050

3.150

Schoollocatie

1

1

1.6

1.7
12-16

1.8
12-16

Locatie / Bus

500

-

-

-

-

12-16

Huur accommodatie / Huur bus
School-thuis-route

Senna

Schoollocatie

7.000

-

-

-

-

12-16

Fiets4safe

Koop en co

Schoollocatie

2

2.200

4.400

4.400

1.100

3.300

12-16

Veilig uitgaan, veilig thuiskomen

Koop en co

Schoollocatie

2

2.750

5.500

5.500

1.375

4.125

16-25

50cc Scooterschoolevents

Koop en co

Schoollocatie

2

1.500

3.000

3.000

750

2.250

16-25
25-60

Leerstraf 49cc (regio=opdrachtgever)
Motorvaardigheidstraining

Knmv

Deelnemer

17.500

12.500

3.125

9.375

60+

Blijf Mobiel Beurs

Koop en co, nader te bepalen

evenement

8.500

-

-

-

-

60+

Scootmobielcursus

VVN

Cursus

1

2.500

2.500

2.500

625

1.875

60+

Fietsvaardigheidstraining

VVN en fietsersbond

Cursus

1

2.300

2.300

2.300

575

1.725

60+

BROEM

VVN

Cursus

1

2.850

2.850

713

2.138

Algemeen

Landelijke campagnes

Gemeenten

Bord/spandoek

375

375

94

281

Algemeen

Inhuur vrijwilliger voor coördinerende taken op lokaal
niveau

Gemeenten

Vrijwilliger

-

-

-

-

€ 89.715

€ 84.715

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

50

350

100

1.15
1.16
1.17
1.18
2.850

1.19
15

100

25

1.20
1.21

Totaal Categorie 1

1.500
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Categorie 2: 75% subsidie, geen ondersteuning ROVO

F: Verplicht
Aantal
eenheden

G
H: Eventueel
Maximale Kosten per Kosten per eenheid
eenheid Excl. Btw volgens gemeente*

Doelgroep

Omschrijving

(mogelijke)aanbieder

Eenheid

4-12

Lesmaterialen als de jeugdverkeerskrant, op voeten en
fietsen, Rondje verkeer

VVN

Schoollocatie

19

460

4-12

Ansichtkaartenactie "De scholen zijn weer begonnen"

VVN

Schoollocatie

24

64

4-12
4-12

Verkeersbrigadiers
Verkeersslang (met begeleiding)

VVN
DTV

Schoollocatie
Schoollocatie

19

2.5

4-12

Verkeersslang (kist)
Luisteris (project NS)

DTV
Prorail

2.6
2.7

4-12

Kinderen Anders Naar School (KANS)

25-60
16-60

Rijbewijs op herhaling
Diverse verkeersveiligheidstrainingen

25-60
Algemeen

Verkeersveiligheidsdag (zie toelichting)
Bijdrage aan lokale afdeling VVN t.b.v. vrijwilligersbinding (zie
toelichting)

I: Eventueel
Eigen
bijdrage
deelnemers

J

K

L

Totale kosten Excl. Btw Subsidiabele
kosten
(TK -/- EB)

M

Totale
gemeentelijke
bijdrage
(25%)

Maximale
subsidie
(75%)

Nr.
8.740

8.740

2.185

6.555

144

144

36

108

100
1.000

1.900
-

1.900
-

475
-

1.425
-

Schoollocatie
Schoollocatie

250

-

-

-

-

VVN

Schoollocatie

1.000

-

-

-

-

Rijschoolhouder
VVCR, ANWB e.d.

Deelnemer
Deelnemer

10
100

-

-

-

-

Eigen uitvoerder
VVN

Dag
Afdeling

5.000
800

5.000
800

1.250
200

3.750
600

€ 16.584

€ 16.584

2.1
2.2
2.3
2.4

2.8
2.9
2.10

1
1

6

5.000
800

Totaal Categorie 2
Categorie 3: 50% subsidie, geen ondersteuning ROVO
(mogelijke)aanbieder

Eenheid

F: Verplicht
Aantal
eenheden

G
H: Eventueel
Maximale Kosten per Kosten per eenheid
eenheid Excl. Btw volgens gemeente*

I: Eventueel
Eigen
bijdrage
deelnemers

J

K

€ 4.146

€ 12.438

L

Totale kosten Excl. Btw Subsidiabele
kosten
(TK -/- EB)

M

Doelgroep

Omschrijving

Totale
gemeentelijke
bijdrage
(50%)

Nr.
3.1

4-12

Verkeersveiligheidshesjes

Hesje

7

-

-

-

3.2

12-16

Reflecterende rugtassen

Rugtas

35

-

-

-

-

3.3

12-16

Fietstrappers met LED's

Trappersets

850

6

5.100

5.100

2.550

2.550

3.4

25-60+

Caravankeuring

Deelnemer

20

20

400

400

200

200

9.000
-

9.000
-

4.500
-

4.500
-

€ 14.500

€ 14.500

Gemeenten kunnen hieronder zelf lokale projecten toevoegen
Verkeersquiz

Gemeente Hellendoorn

Totaal Categorie 3
Totaal Categorie 1, 2 en 3

Totaal aangevraagde subsidie voor categorie 1, 2 en 3

quiz

1

9.000

Maximale
subsidie
(50%)

€ 7.250

Totale Subsidia- Totale
kosten bele kosten gemeenExcl. Btw (TK -/- EB) telijke
bijdrage
€ 120.799
Verkeersveiligheidsplan Hellendoorn 2012-2015

€ 115.799

€ 32.575

-

€ 7.250
Maximale
bijdrage
Regio
Twente
€ 83.224
- 58 -

