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1.

Inleiding

Zoetermeer heeft haar sporen in verkeersveiligheid in de afgelopen decennia verdiend. Met
name door de invoering van het concept “duurzaam veilig wegverkeer” is in de afgelopen 20
jaar veel bereikt. Zoetermeer heeft zich lange tijd kunnen profileren als één van de meest
verkeersveilige steden van Nederland. Het aantal geregistreerde ongevallen en
verkeersslachtoffers is sterk gedaald. Geen reden echter om achterover te leunen. Ieder
slachtoffer is er tenslotte één te veel.
Omdat we langzamerhand raken aan de ondergrens van wat met de huidige visie haalbaar
lijkt, vraagt het nog verder verbeteren van de verkeersveiligheid relatief meer inspanning van
alle daarbij betrokken partijen. Zowel infrastructuur als het gedrag zijn oorzaak van het
ontstaan van ongevallen. De eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker speelt, naast
die van de gemeente als wegbeheerder, een belangrijke rol om ook in de toekomst de
dalende lijn in de verkeersonveiligheid te kunnen continueren.
Dit Actieplan Verkeersveiligheid 2013 beoogt om met concrete projecten invulling te geven
aan het verder verbeteren van de verkeersveiligheid.
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2.

Situatie

Het bestaande verkeersveiligheidsbeleid is gebaseerd op het concept “duurzaam veilig
wegverkeer”. In 1991 werd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) het begrip duurzaam veilig geïntroduceerd. Duurzaam veilig
staat voor een integrale benadering van de verkeersveiligheid met als belangrijkste doel het
voorkomen van ongevallen. De basisgedachte achter deze nieuwe visie was en is: “In een
duurzaam veilig wegverkeerssysteem is de kans op ongevallen door de vormgeving van de
infrastructuur bij voorbaat al drastisch beperkt. Voor zover er nog ongevallen gebeuren, is
het proces dat de ernst van ongevallen bepaalt, zodanig geconditioneerd dat ernstig letsel
nagenoeg uitgesloten is”. Bij deze integrale benadering staan het menselijk gedrag, de
ontwikkeling en het gebruik van verkeersveilige voertuigen en de weg - met name het nemen
van infrastructurele maatregelen - centraal. De functie, het gebruik en de vormgeving van de
weg moeten in evenwicht worden gebracht. Daartoe wordt de infrastructuur ingedeeld in drie
wegcategorieën: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en verblijfsgebieden met een
daarbij behorende vormgeving. Zoetermeer heeft het concept omarmd en in de eerste helft
van de jaren negentig is Zoetermeer begonnen met de invoering van het concept duurzaam
veilig wegverkeer.
Aantal ernstige slachtoffers per 100.000 inwoners periode 2002-2010
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ontwikkeling aantal ernstige slachtoffers per 100.000 inwoners in Zoetermeer en de referentiegebieden in de periode 2002 tot
en met 2010 (bronViastat 2012).

Met betrekking tot de aantallen ernstige slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) is
sprake van een stabiele situatie. Dit geeft overigens wel te denken, want het streven moet
uiteraard zijn om dit aantal zo laag mogelijk te krijgen. Het aantal ernstige slachtoffers per
100.000 inwoners ligt in Zoetermeer iets lager dan in het stadsgewest Haaglanden en ruim
lager dan in Nederland. De voorsprong die Zoetermeer had is inmiddels kleiner geworden
zoals de trendlijnen laten zien. Dit is verklaarbaar doordat Zoetermeer als één van de eerste
gemeenten in Nederland is begonnen met de implementatie van het concept duurzaam veilig
wegverkeer waaronder de invoering van 30 km/h gebieden.
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Op basis van ongevallengegevens zijn kruispunten en wegvakken waar in de periode 2006 –
2010 tenminste drie ongevallen hebben plaatsgevonden, waarbij ook minimaal één keer
sprake was van letsel en kruispunten en wegvakken waar in de periode 2006 – 2010 sprake
was van (brom-)fietsongevallen, waarbij ook minimaal één keer sprake was van letsel in
beeld gebracht. Tevens zijn kruispunten en wegvakken die als gevaarlijk worden ervaren
geïnventariseerd. De gegevens daarvoor kwamen van de werkgroepleden en van de
wijkposten (vanuit eigen deskundigheid, vanuit eigen ervaring en vanuit klachten van
bewoners). De inventarisatie betreft een lange periode en er is in de afgelopen jaren al veel
actie ondernomen. Het totaalbeeld dat in bovenstaande figuur is weergegeven betreffen
locaties die in ieder geval in de komende tijd nader moeten worden geanalyseerd en
eventueel aangepakt. Dit overzicht kan uiteraard muteren als gevolg van nieuwe
(ongevallen-)gegevens.
Een derde van het aantal ernstige slachtoffers betreft de vervoerwijze fiets (gemiddeld circa
10 per jaar). Er vinden aanmerkelijk meer fietsongevallen plaats op kruispunten dan op
rotondes. Snelheid is daarbij een belangrijke factor. De vergelijking per leeftijdscategorie
geeft aan dat slachtoffers redelijk verspreid zijn in alle categorieën. Wel is het aandeel
jongeren tussen 12 en 24 jaar het grootst. Deze groep maakt echter ook het meest gebruik
van de fiets als vervoerwijze van huis naar school, sport, vereniging etcetera. Dit geeft
overigens wel aan dat deze groep blijvend aandacht behoeft. Een ontwikkeling van de
laatste jaren is de toename van eenzijdige ongevallen, waarbij het vaak oudere fietsers
betreft. Deze groep is (mede vanwege de elektrische fiets) groeiende en deze groei zal zich
5

vanwege de vergrijzing voortzetten. Dit is een groep die met betrekking tot voorlichting en
educatie meer aandacht behoeft.
Het concept duurzaam veilig wegverkeer heeft zich bewezen, maar we raken
langzamerhand aan de ondergrens van wat met de huidige visie haalbaar lijkt. Dit is een
landelijke trend. De maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid zijn zeer hoog en het
menselijke leed is groot. In de Nota Mobiliteit Zoetermeer, in de Stadsvisie 2030 en in het
Collegeprogramma 2010-2014 zijn ambities met betrekking tot verkeersveiligheid
geformuleerd. Aan deze ambities moeten handen en voeten gegeven worden.
Het aantal geregistreerde ongevallen is vaak te gering om nog een goede analyse te kunnen
maken van de verkeersonveiligheid. Daarnaast bestaat onzekerheid over de
betrouwbaarheid van de cijfers met betrekking tot verkeersgewonden. Sinds 2008 is de
kwaliteit van de registratie van het aantal ongevallen met letsel beperkter (mede doordat veel
fietsongevallen niet worden geregistreerd). Beide gegevenheden maken het moeilijker om
gericht beleid te ontwikkelen. Overheden en verkeersveiligheidsorganisaties zijn al enige tijd
op zoek naar andere mogelijkheden / indicatoren om de verkeersonveiligheid te bepalen en
het daarvoor benodigde beleid te ontwikkelen. Een uitvloeisel hiervan is de
wegbeeldanalyse. De wegbeeldanalyse is een vernieuwende veiligheidsaanpak en is
ontwikkeld onder regie van het Stadsgewest Haaglanden. Met deze aanpak zijn al enkele
ervaringen opgedaan bij andere Haaglandengemeenten. De wegbeeldanalyse kan inzicht
bieden in de wegen die op basis van de inrichting (potentieel) onveilig zijn en daarmee
binnen een veiligheidsaanpak in eerste instantie prioriteit verdienen. Er lopen inmiddels
initiatieven om te komen tot een meer landelijk gedragen methodiek voor het proactief
(zonder ongevallen) meten van verkeers(on)veiligheid.
Tenslotte is er een veelheid aan educatie- en voorlichtingsprojecten. Het is gewenst om deze
tegen het licht te houden en te beoordelen binnen een nieuwe actuele visie op
verkeersveiligheid. Een reden hiervoor is tevens omdat een aantal projecten op de tocht
staan. Dit komt enerzijds omdat voor een aantal projecten de subsidiekraan dreigt te worden
dichtgedraaid en anderzijds omdat dat de beschikbaarheid van vrijwilligers steeds minder
wordt om deze projecten uit te voeren.
Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid vraagt om een actuele visie vertaald in
concrete projecten. Dit Actieplan Verkeersveiligheid 2013 beoogt hieraan invulling te geven.
Daarbij wordt voortgeborduurd op het concept duurzaam veilig wegverkeer.
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3.

Aanpak en organisatie

Voor het opstellen van het Actieplan Verkeersveiligheid is een projectgroep in het leven
geroepen bestaande uit:
Gemeente Zoetermeer (directie Stad, de afdelingen Stadsontwikkeling en
Stadsbeheer),
Stadsgewest Haaglanden (sector Verkeer en Vervoer),
Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (dit is een
gezamenlijk verband tussen de provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest
Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam die invulling geven aan de regierol in het
kader van een integraal verkeersveiligheidsbeleid in Zuid-Holland),
Politie Haaglanden,
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zoetermeer,
Fietsersbond, afdeling Zoetermeer.
Daarnaast heeft afstemming en consultatie plaatsgevonden met Onderwijs Advies.
De projectgroep heeft zich beziggehouden met het inventariseren en (deels) analyseren van
de verkeersongevallen en het in beeld brengen van locaties waar sprake is van gevoelens
van verkeersonveiligheid. Vanuit de wijkposten en het gemeentelijk meldingensysteem
(melddesk) is informatie aangeleverd over door de inwoners als verkeersonveilig
beoordeelde situaties. Binnen de gemeentelijke organisatie en binnen de projectgroep zijn
aandachtspunten en discussiepunten geformuleerd, beschreven en besproken. Daarbij is
ook aan alle betrokkenen gevraagd welke onderwerpen als kansrijk beoordeeld worden en/of
nadere uitwerking behoeven. Bij de als kansrijk beoordeelde onderwerpen is gevraagd om
een rangorde aan te geven. Verder is geïnventariseerd welke activiteiten er op het gebied
van educatie, voorlichting en handhaving zijn ontplooid, welke instanties daarbij waren
betrokken en wat dit heeft opgeleverd. Verder is recent geformuleerd beleid in beeld
gebracht en is een strategie en visie opgesteld.
Voorgaande heeft geresulteerd in een inventarisatie-, analyse-, visie- en strategiedocument
(bijlage). Dit document geeft een stand van zaken per 1 januari 2013 weer. Het document
eindigt met een aanzet tot acties. Het document wordt gedragen door de projectgroep en
heeft de basis gevormd voor het Actieplan Verkeersveiligheid 2013.
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4.

Actueel landelijk beleid

Bij brief van 12 juli 2012 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de
gemeenteraden en colleges in kennis gesteld van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. In
het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu van juni 2011 hebben de minister van
Infrastructuur en Milieu en de bestuurders van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), het Interprovinciaal Overleg van en voor provincies (IPO) en het
samenwerkingsverband van de zeven stadsregio’s in Nederland (SkVV) besloten dat het
Strategisch Plan 2008-2020 van kracht blijft. Tevens hebben zij besloten dat dit plan een
gerichte impuls nodig heeft, gericht op de doelgroepen waarmee het nog niet goed (genoeg)
gaat. Uit de Verkeersveiligheidverkenning is gebleken dat het gaat om de volgende prioritaire
doelgroepen: jonge beginnende bestuurders, ouderen en fietsers. Deze bijstelling (de
Beleidsimpuls Verkeersveiligheid) is tot stand gekomen door interactieve samenwerking
tussen marktpartijen, maatschappelijke partners, kennisinstituten en alle overheden.
De ambitie is en blijft de verkeersveiligheid permanent te verbeteren. Het beleid richt zich op
het bereiken van de gezamenlijke nationale doelstellingen. Er wordt doorgegaan met
succesvolle generieke maatregelen, beter beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers
en harder aanpakken van notoire overtreders. Op basis van de trends en ontwikkelingen is
ervoor gekozen het huidige beleid te versterken en waar nodig gericht te vernieuwen. Op het
gebied van infrastructuur betekent dit dat wegbeheerders blijven doorgaan met het
aanpakken van onveilige verkeerssituaties volgens het Duurzaam Veilig principe. Ze worden
hierbij geholpen door nieuwe richtlijnen in de “Basiskenmerken Wegontwerp” die onlangs
door het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
(CROW) zijn opgesteld. Op het gebied van veilig gedrag wordt doorgegaan met de
permanente verkeerseducatie, voorlichting en publiekscampagnes.
Inmiddels is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de Beleidsimpuls
Verkeersveiligheid. De beleidsimpuls zal gepubliceerd worden op www.vng.nl, evenals de
“Basiskenmerken Wegontwerp”.
Een relatief nieuwe ontwikkeling is die waarbij het (uitsluitend) hanteren van een
kwantitatieve doelstelling voor de verkeersveiligheid (maximaal x letselongevallen) op
weerstand stuit. Het uitgangspunt hierbij is ‘dat het aanwezig zijn van verkeersslachtoffers
niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien als gevolg van het systeem’. Hierbij wordt onder
andere de vergelijking met de luchtvaart getrokken; “de KLM krijgt de hele wereld over haar
heen als ze verklaart dit jaar ongeveer 300 doden te accepteren als gevolg van ongelukken
met vliegtuigen”. Vanuit deze overtuiging wordt gewerkt aan een visie dat het verkeer in de
toekomst geen slachtoffers meer zal hoeven te eisen. Men streeft dus naar nul slachtoffers.
Deze ambitie heeft in eerste instantie misschien iets in zich als ‘werken als Don Quichot’ of
‘onzin en niet haalbaar’, maar het prikkelt om praktisch te blijven denken en werken vanuit de
overtuiging dat we verkeersslachtoffers niet accepteren.
De visie “Maak van de nul een punt” berust op de volgende pijlers: De non-acceptatie van
verkeersslachtoffers (politiek statement), het vastleggen van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, toepassing van de inzichten van duurzaam veilig en technologische
ontwikkelingen. Deze uit Zweden afkomstige visie op verkeersveiligheid is in Nederland
verder ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Limburg en
Zuid-Holland. In Nederland wordt de nul-optie als ambitie voor verkeersveiligheid onder meer
in Zeeland en Limburg gehanteerd. Ook in Europees verband is deze vision zero in maart
2011 geadopteerd.
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5.

Door met Duurzaam Veilig, visie en strategie

In dit hoofdstuk wordt, op basis van de ontwikkelingen in en rond Zoetermeer, ingegaan op
de kansen en mogelijkheden die Zoetermeer heeft om de voorloperrol die ze de afgelopen
jaren altijd heeft vervuld ook voor de toekomst te handhaven. Zoetermeer heeft immers altijd
hoog in de lijst gestaan van meest verkeersveilige steden in Nederland. Het streven is om in
ieder geval in de hoogste regionen te blijven.
Zoetermeer gaat door met duurzaam veilig. Dit heeft in de afgelopen decennia haar vruchten
afgeworpen. Hierbij zal meer dan in het verleden het accent komen te liggen op gedrag. We
constateren in de afgelopen jaren verandert verkeersgedrag; onvoldoende afstand houden,
geen richting aangeven, elkaar geen ruimte geven, door rood rijden of oversteken. Dit is een
zorgwekkende ontwikkeling.
Op het gebied van veilig gedrag wordt doorgegaan met de permanente verkeerseducatie,
voorlichting, publiekscampagnes en handhaving. Op het gebied van verkeerseducatie doen
we het al bijzonder goed. Zoetermeer is hierin pionier geweest en vervult nog steeds een
voorbeeldfunctie. Dit willen we zeker vasthouden en gelet op de recente ontwikkelingen nog
verder versterken.
Wij gaan consequent door met de categorisering van wegen en een eenduidige vormgeving
per categorie en met het aanpakken van verkeersonveilige situaties. Herkenbaarheid is het
sleutelwoord. De huidige categorisering zal tegen het licht worden gehouden waarbij onder
andere gebruik zal worden gemaakt van de wegbeelden methodiek van het stadsgewest
Haaglanden en de nieuwe CROW-richtlijnen van het nationale kennisplatform voor
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte die onlangs zijn gepubliceerd.
Zoetermeer onderschrijft de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Ook voor Zoetermeer is en blijft de ambitie om de verkeersveiligheid
permanent te verbeteren. Zoetermeer sluit zich aan bij de focus op de doelgroepen die in de
Beleidsimpuls Verkeersveiligheid worden genoemd; jonge beginnende bestuurders, ouderen
en (oudere) fietsers. Ook in Zoetermeer vragen deze groepen extra aandacht. Bij de fiets
vraagt het fenomeen “snellere fietsers” (racefietsers, maar ook bijvoorbeeld ouderen op
elektrische fietsen) extra aandacht. Gestreefd wordt naar een meer wijkgebonden praktische
aanpak, waarbij nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht met de bewoners, scholen,
bedrijven en belangenorganisaties.
Belangrijke speerpunten, voortkomend uit de analyse van de verkeersonveiligheid in
Zoetermeer zijn fiets en snelheid. Zoetermeer wil deze speerpunten positief beïnvloeden
vanuit de aspecten mens, voertuig en weg. Zoetermeer sluit hierbij aan bij de landelijk
geformuleerde speerpunten. Tevens past dit bij het streven om het fietsgebruik in
Zoetermeer verder te verhogen met als thema’s veiligheid en hindernisvrij.
Een belangrijke basis voor ons beleid is de registratie van verkeersongevallen door de
politie. Tegelijkertijd ligt daar ook een knelpunt. De betrouwbaarheid van deze registratie is in
de afgelopen jaren namelijk sterk afgenomen. Dat geldt niet alleen in de regio Zoetermeer
maar in het hele land, omdat de politie in 2010 als bezuinigingsmaatregel heeft besloten om
ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS) niet meer te registreren. Gelukkig is door
het succesvolle beleid in de afgelopen jaren het aantal verkeersongevallen en
verkeersslachtoffers aanzienlijk gedaald.
Nu als gevolg van de lagere ongevallenregistratie het analyseren van de
verkeersonveiligheid alleen op basis hiervan steeds lastiger wordt, is het dus verstandig om
de registratie als (enige) basis voor te formuleren beleid en doelstellingen meer los te laten.
Bovendien is een doelstelling van bijvoorbeeld: we gaan dit jaar voor maximaal 32
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letselongevallen eigenlijk niet verkoopbaar. Voor het formuleren van doelstellingen en de
monitoring daarvan zouden we meer toe moeten naar wat je zou kunnen noemen:
“maatschappelijke niet-acceptatie”. Zoetermeer onderschrijft de visie “Maak van de nul een
punt”. Wij zien dit als een statement dat aansluit bij onze opvatting dat in
verkeersonveiligheid niet mag worden berust en dat elk slachtoffer er één te veel is. Dit
overigens in het besef, vooral door de menselijke factor in het verkeer, dat er altijd
ongevallen zullen blijven gebeuren.
Behalve via de registratie van verkeersongevallen moet verkeersonveiligheid vooral worden
gemonitoord op grond van andere meer maatschappelijk georiënteerde gegevens. Daarbij
moeten we toe naar heldere resultaatafspraken (bijdragen aan verkeersveiligheid),
bijvoorbeeld: zoveel scholen doen mee aan verkeerseducatie projecten, op zoveel punten is
per jaar de snelheid gemeten, er zijn zoveel campagnes uitgevoerd gericht op voorlichting,
educatie en handhaving. Deze resultaatafspraken zullen verder worden uitgewerkt.

De visie
-

We gaan door met duurzaam veilig. Een goede afstemming tussen
functie en gebruik van de infrastructuur. Wij gaan consequent door met de
categorisering van wegen en een eenduidige vormgeving per categorie en met
het aanpakken van verkeersonveilige situaties. Herkenbaarheid is het
sleutelwoord.

-

We zullen meer dan in het verleden het accent gaan leggen op gedrag. We
constateren in de afgelopen jaren verandert verkeersgedrag. Dit is een
zorgwekkende ontwikkeling. Met voorlichting, educatie en handhaving moeten
we hierin weer een positieve trend zien te bereiken.

-

We gaan ons meer richten op de doelgroepen die in de Beleidsimpuls
Verkeersveiligheid zijn benoemd: jonge beginnende bestuurders, ouderen en
(oudere) fietsers. Belangrijke speerpunten daarbij zijn: fiets en snelheid.
Fietsers zijn kwetsbaar en snelheid speelt een belangrijke rol bij de ernst van
ongevallen.

-

We onderschrijven de visie “Maak van de nul een punt”. Wij zien dit als
een statement dat aansluit bij onze opvatting dat in verkeersonveiligheid niet
mag worden berust en dat elk slachtoffer er één te veel is. Vanuit dit
uitgangspunt zullen heldere resultaatafspraken worden geformuleerd.

-

We willen meer invulling geven aan inwonerparticipatie gekoppeld aan het
Buurtlabel Veilig Verkeer via projectgroepen van bewoners die actief zijn op
het gebied van verkeersveiligheid.
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6.

De acties en daaruit voortvloeiende projecten

Op basis van de inventarisatie en (deels) analyse, het actuele beleid en de beschreven visie
en strategie zijn acties in de vorm van projecten geformuleerd. Een deel van de projecten op
het gebied van voorlichting, educatie en handhaving betreft, vanwege het succes, simpelweg
het continueren daarvan. Een aantal educatieprojecten, dient los en in samenhang met
elkaar, beoordeeld te worden om te komen tot nog betere resultaten. Bij de
infrastructuurprojecten betreffen de acties vooral nader onderzoek; doorgaande fietsroutes,
schoolzones en schoolroutes, hoofdwegen en verkeersonveilige situaties. En verder nader
onderzoek rotondes, verkeerstechnische vormgeving en actualisatie van de
wegcategorisering met als doel meer standaardisatie in het wegontwerp. Een herkenbare
weginrichting is namelijk van grote invloed op het juiste rijgedrag van weggebruikers.
Tenslotte het inventariseren en waar nodig verwijderen van obstakels op wegen en
fietspaden.
Het is gewenst dat er capaciteit en structurele financiële gemeentelijke middelen zijn om aan
de gedragscomponent (voorlichting, educatie en handhaving) daadwerkelijk lokaal invulling
te geven. Het gaat hierbij om ambtelijke capaciteit voor contacten met de scholen en
maatschappelijke organisaties, voorlichtingsactiviteiten, coördinatie voor bijvoorbeeld
activiteiten in wijkcentra en tussen gemeentelijke afdelingen. Een (opnieuw) in te stellen
werkgroep verkeersveiligheid kan aan voorgaande invulling geven. Deze werkgroep moet
ook zorgen voor meer continuïteit in het verkeersveiligheidsbeleid, het coördineren van
voorlichtingsacties en voor het verder uitwerken en invulling geven aan de in het actieplan
genoemde acties waaronder de prioriteitenlijst van projecten.
Gelet op de vergrijzing en de enorme toename van de E-bike is het gewenst om
fietsinformatiedagen en E-bike praktijkdagen te houden. Ditzelfde geldt voor de
scootmobielcursussen. Het is gewenst om met de betrokken instanties (Veilig Verkeer
Nederland, de Fietsersbond, de gemeente - waaronder de afdeling Welzijn - en bijvoorbeeld
de Hartingbank eens rond de tafel te gaan om te bezien of de voorlichting en cursussen
kunnen worden gecombineerd tot een meer efficiënt geheel voor deze (groeiende)
doelgroep. Hiermee zou ook invulling kunnen worden gegeven aan de in de Beleidsimpuls
Verkeersveiligheid genoemde focus op de doelgroep ouderen (en fietsers).
De 24 - 65 jarigen is een vergeten groep. Ten behoeve van de continuïteit en het op peil
houden van de kennis van de verkeersregels is het gewenst om aandacht aan deze groep
te besteden. Het beter optuigen van opfriscursussen is hiervoor een middel. Een optie zou
kunnen zijn om een opfrismoment te koppelen aan het verlengen van het rijbewijs (bij
rijbewijsverlenging een foldertje met gewijzigde verkeersregels/-tekens mee te
geven en/of gereduceerd of gratis kunnen meedoen met een opfriscursus). Bezien zou
kunnen worden of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hierin een (onder
andere financiële) rol zou willen en kunnen spelen.
Inwonerparticipatie is, ook bij verkeersveiligheid, essentieel. We zouden daarbij meer
wijkgericht moeten gaan werken en aansluiting moeten zoeken bij de
wijkontwikkelingsplannen (WOP’s). Gekoppeld aan het Buurtlabel Veilig Verkeer zouden
stapsgewijs meer projectgroepen van bewoners die actief zijn op het gebied van
verkeersveiligheid (zoals in de wijk Rokkeveen bestaat) zich kunnen ontwikkelen. Gericht op
kleine ingrepen die de verkeersveiligheid ten goede komen.
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Onderverdeeld naar participatie, voorlichting, handhaving, verkeerseducatie en infrastructuur
leidt dit tot de volgende projecten.

Participatie:
-

Buurtlabel Veilig Verkeer

Voorlichting:
-

Diverse projecten (onder andere BOB-campagnes, verlichting, snelheid)

Handhaving:
-

Diverse projecten (onder andere alcoholcontroles, het dragen van gordels)

Verkeerseducatie:
-

JONGleren
SCHOOL Op SEEF
Practische fietslessen
Fiets Verkeersexamen
Totaly Traffic
Praktijkdagen jonge autorijders
Opfriscursussen
BROEM-dagen
Fietsinformatiedagen (en E-bike praktijkdagen)
Scootmobielcursussen

Infrastructuur:
-

Onderzoek doorgaande fietsroutes
Onderzoek schoolzones en schoolroutes
Onderzoek rotondes
Onderzoek verkeerstechnische vormgeving
Obstakels op wegen en fietspaden
Onderzoek hoofdwegen (H-structuur)
Onderzoek wegcategorisering en wegbeeldanalyse
Onderzoek verkeersonveilige situaties
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7.

Overzicht projecten en kosten(-indicatie) Zoetermeer

De kosten(-indicatie) per project per jaar voor Zoetermeer.

Participatie:
Buurtlabel Veilig Verkeer (wijkgericht werken)

2.000,=

Voorlichting:
Diverse projecten

1.000,=

Handhaving:
Diverse projecten

0,00

***

Verkeerseducatie:
JONGleren
SCHOOL Op SEEF
Praktische fietslessen
Fiets Verkeersexamen
Totaly Traffic
Praktijkdagen jonge autorijders
Opfriscursussen
BROEM-dagen
Fietsinformatiedagen (en E-bike praktijkdagen)
Scootmobielcursussen

0,00
0,00
20.000,=
4.000,=
0,00
1.000,=
4.000,=
0,00
1.000,=
p.m.

***
***
*

42.500,=

**

Infrastructuur:
Onderzoek doorgaande fietsroutes
Onderzoek schoolzones en schoolroutes
Onderzoek rotondes
Onderzoek verkeerstechnische vormgeving
Obstakels op wegen en fietspaden
Onderzoek hoofdwegen (H-structuur)
Onderzoek wegcategorisering en wegbeeldanalyse
Onderzoek verkeersonveilige situaties

***
***

*

Dit project wordt voor 50% gesubsidieerd door het Stadsgewest Haaglanden. De
eigen bijdrage van Zoetermeer voor het schooljaar 2013/2014 is opgenomen in de
Jaarschijf 2013 van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit met dekking vanuit het
RIF.

**

Dit project wordt voor 50% gesubsidieerd door het Stadsgewest Haaglanden. De
eigen bijdrage van Zoetermeer is opgenomen in de Jaarschijf 2013 van het
Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit met dekking vanuit het RIF.

***

De kosten voor deze projecten worden volledig door andere partijen betaald.

Voor de overige projecten op het gebied van voorlichting en educatie geldt dat deze
grotendeels door andere partijen worden gefinancierd. De beperkte eigen bijdrage van
Zoetermeer aan die projecten wordt tot nu toe steeds betaald uit Programma 9. Jaarlijks
wordt afgewogen of we hiermee doorgaan.
De projecten zijn per pagina verder uitgeschreven.
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Participatie
Project: Buurtlabel Veilig Verkeer

In de wijk Rokkeveen is een projectgroep met bewoners actief op het gebied van
verkeersveiligheid. Aan deze groep is op 11 september 2012 het eerste Buurtlabel Veilig
Verkeer door de minister van Infrastructuur en Milieu uitgereikt. Inwonerparticipatie is, ook bij
verkeersveiligheid, essentieel. We zouden daarbij meer wijkgericht moeten gaan werken en
aansluiting moeten zoeken bij de wijkontwikkelingsplannen (WOP’s). Gekoppeld aan het
Buurtlabel Veilig Verkeer zouden stapsgewijs meer projectgroepen van bewoners
bewo
die actief
zijn op het gebied van verkeersveiligheid zich kunnen ontwikkelen. Gericht op kleine
ingrepen die de verkeersveiligheid ten goede komen.
Vanuit de projectgroep in de wijk Rokkeveen komen regelmatig vragen die vaak snel, simpel
en voor weinig kosten kunnen worden beantwoord of gehonoreerd. Bijvoorbeeld het
uitvoeren van snelheidsmetingen, het plaatsen van snelheidsdisplays, het plaatsen van een
extra verkeersbord
ord en dergelijke.

Kostenindicatie Zoetermeer: € 2.000,=
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Voorlichting
Project: Diversen

In het Stadsgewest Haaglanden wordt veel aandacht geschonken aan verkeersveiligheid.
Naast infrastructuur zijn voorlichting en educatie hierbij belangrijke onderwerpen. Het
Stadsgewest Haaglanden organiseert, samen met verkeersveiligheidsorganisaties, met
Onderwijs Advies, de politie en de gemeente, regelmatig voorlichtingscampagnes. Genoemd
kunnen worden: BOB (Bewust Onbeschonken Bestuurder), BOBsport, Verlichting, Snelheid
en voorlichtingscampagnes voor woonerven en 30 kilometer per uur zones. Verder wordt
aandacht besteed aan bijvoorbeeld de start van het nieuwe schooljaar, fietsverlichting,
afleiding door bellen en navigeren en afstand houden. Veel van deze campagnes worden
door het stadsgewest gesubsidieerd.
Jaarlijks worden de periodiek terugkomende publiekscampagnes (BOB, BOBsport,
Verlichting, Snelheid etc.) door het Rijk gefinancierd en zorgt het Regionaal
Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid voor de allocatie van folders en de uitvoering van
bijvoorbeeld BOBsport. Om aan deze acties daadwerkelijk lokaal invulling te geven dient de
gemeente aan te geven dat men belangstelling heeft en het campagnemateriaal (dat gratis
is) over bijvoorbeeld de wijkcentra verdeeld. Daarnaast bestaan er voorlichtingsacties voor
30 kilometer per uur zones. Dit zijn programma’s van 3 á 4 uur die in een wijk of een gebied
gegeven worden. Bij deze acties zijn bewoners, gemeente, scholen en politie betrokken.

Kosten Zoetermeer: € 1.000,=
Het Rijk en het Stadsgewest Haaglanden financieren deze projecten.
Voor BOBsport geldt een specifieke financiering. Het Regionaal Ondersteuningsbureau
Verkeersveiligheid Zuid-Holland betaalt 50% van de kosten en de gemeente betaalt de
andere 50%. Voor de bijdrage van de gemeente kan weer 50% subsidie bij het Stadsgewest
Haaglanden worden aangevraagd.
Voor voorlichtingsacties in 30 kilometer per uur gebieden geldt dat dit kosten zijn voor de
gemeente.
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Handhaving
Project: Diversen

Een belangrijk aspect bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van
verkeersveiligheid is handhaving. Politie Haaglanden organiseert, vaak in samenwerking met
andere instanties, tal van handhavingprojecten. Bij de handhavingprojecten zit vaak
voorlichting. In de regio Haaglanden vallen ieder jaar onnodig slachtoffers in het verkeer. Om
dit zoveel mogelijk te voorkomen controleert de Politie Haaglanden op vijf speerpunten:
Alcohol, helm, negeren van het rode verkeerslicht, gordels en snelheid. Voorbeelden van
handhavingprojecten zijn: Zien en gezien worden (fietsverlichting), bromfietsacties, snelheid,
autogordels, alcoholcontroles en stop voor de zebra’s. Veelal is er sprake van landelijke
acties en campagnes waarbij indien nodig specifieke aandacht kan worden gegeven aan
lokale problematiek. Door middel van gecombineerde controles vanuit de wijkploegen en de
algemene ploegen wordt hieraan binnen Zoetermeer uitvoering gegeven. Verder wordt
geïnvesteerd in controles van 30 kilometer per uur zones. Door korte lijnen (burgers,
wijkposten, gemeente en wijkagenten) wordt meer ruimte vrijgemaakt om klantgericht te
werken.

Kosten Zoetermeer: € 0,00.
Politie Haaglanden financiert deze projecten.
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Verkeerseducatie voorafgaand aan het basisonderwijs (0 tot 4 jaar)
Project: JONGleren

Jong beginnen met verkeersopvoeding: dat is de centrale boodschap van JONGleren in het
verkeer. JONGleren in het verkeer is een project voor de leeftijdsgroep 0 - 4 jarigen en richt
zich op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en ouders. Het doel van dit programma is om
jonge kinderen te leren omgaan met verschillende verkeerssituaties op het plein en in de
omgeving en dat ouders zich bewust worden van hun rol in de verkeersopvoeding. Het
programma JONGleren bevat concreet materiaal waarmee gedurende 3 weken in de groep
gewerkt kan worden aan het thema verkeer. De themaweken starten met een bijeenkomst
voor leidsters over JONGleren in het verkeer. Gedurende de themaweken kunnen de
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gebruik maken van de materialenkist JONGleren.
Tijdens of na afloop van de themaweken wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd in
samenwerking met een onderwijsadviseur van OnderwijsAdvies. Er wordt tijdens deze
bijeenkomst onder meer een DVD vertoond die ouders laat ervaren wat een kind ziet op
straat. De werving en begeleiding van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven heeft het
Stadsgewest Haaglanden uitbesteed aan OnderwijsAdvies.

Kosten Zoetermeer: € 0,00.
Het Stadsgewest Haaglanden financiert dit project.
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Verkeerseducatie basisonderwijs (4 tot 12 jaar)
Project: SCHOOL op SEEF

Zuid Holland voor een goede aanpak van
SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland
verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden
kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot
duurzaam veilige weggebruikers. SCHOOL op SEEF is een integraal programma,
programma dat wil
zeggen dat samenwerking tussen allen betrokken partijen een ‘must’ is. Met behulp van een
mix van eigen producten en maatregelen wordt gewerkt aan het gezamenlijke belang: de
verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool. Onderdeel van
n SCHOOL op
SEEF is de verkeersleerkracht; dit is een coach die een school gedurende drie jaar
ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren en organiseren van de praktische verkeerslessen
op het schoolplein en in de omgeving van de school. De verkeersleerkracht
cht is in dienst bij
OnderwijsAdvies. In het Stadsgewest Haaglanden worden onder de noemer van SCHOOL
op SEEF, naast de verkeersleerkracht, de volgende verkeersprojecten aan scholen
aangeboden: De dode hoek les, de Verkeersslang, OV4U, Trammenland en de
Schoolbrengdag.

Kosten Zoetermeer: € 0,00.
Het Stadsgewest Haaglanden financiert dit project.
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Verkeerseducatie basisonderwijs (4 tot 12 jaar)
Project: Praktische fietslessen

Bovenop het aanbod van educatieprojecten van het stadsgewest Haaglanden worden er ook
fietslessen voor groep 4 en groep 6 aangeboden aan de Zoetermeerse basisscholen. Er
doen ongeveer 30 scholen mee. Tijdens de fietsles op het plein wordt de fietsvaardigheid
van leerlingen van groep 4 geoefend. Op het schoolplein worden per les drie parkoersen
uitgezet om de vaardigheden, zoals bijvoorbeeld een noodstop maken, het lopen met de
fiets, het over de schouder kijken en hand uitsteken, te oefenen. In totaal worden er door de
verkeersleerkracht drie lessen per groep 4 gegeven. Voor groep 6 wordt een zogenaamde
educatieve fietsroute in de klas voorbereid met behulp van het computerprogramma
Verkeerslokaal. Dit computerprogramma Verkeerslokaal is de afgelopen periode ontwikkeld
op maat van de scholen in Zoetermeer. Per wijk is een vragenset met foto’s op maat
gemaakt. Met Verkeerslokaal krijgen leerlingen een vraag- en antwoordspel voorgelegd over
verkeerssituaties in de buurt. Met de verkeersleerkracht gaan de leerlingen de route fietsen
en worden de situaties uit Verkeerslokaal op straat nogmaals besproken.

Kostenindicatie Zoetermeer: € 20.000,=.
Het Stadsgewest Haaglanden subsidieert tot nu toe 50% van de kosten.

19

Verkeerseducatie basisonderwijs (4 tot 12 jaar)
Project: Fiets Verkeersexamen

Sinds 1995 organiseert Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zoetermeer samen met het
Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Zoetermeer, het Fiets Verkeersexamen. Er doen
jaarlijks zo’n 50 scholen mee en meer dan 1.600 leerlingen. De vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland zorgen voor de voorbereiding van en de begeleiding tijdens de
Praktische Verkeersproef. De praktische kosten hiervan worden bij de gemeente Zoetermeer
in rekening gebracht. De beschikbaarheid van vrijwilligers begint echter een probleem te
worden evenals bezuinigingen bij de gemeente Zoetermeer waardoor personele capaciteit
voor het aanleveren van gegevens betreffende de deelnemende leerlingen onder druk staat.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Zoetermeer organiseert het Fiets Verkeerexamen in 2013
voor de laatste keer. Het is uiteraard zeer gewenst dat dit wordt gecontinueerd. In 2013 moet
het Fiets Verkeersexamen dus anders worden georganiseerd. Hiervoor dienen (ruimere)
financiële middelen beschikbaar te komen.

Kostenindicatie Zoetermeer (vooralsnog): € 4.000,=.
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Verkeerseducatie voortgezet onderwijs (12 tot 16 jaar)
Project: Totally Traffic

TotallyTraffic is het Programma voor Verkeersveiligheid en Verkeerseducatie in het
voortgezet onderwijs van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid ZuidHolland en de samenwerkende overheden, Stadsgewest Haaglanden, stadsregio Rotterdam,
de Provincie Zuid-Holland en partners en de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid in
Zuid-Holland. Jongeren zijn dagelijks op weg: van huis naar school, naar de sportclub, naar
vrienden of vriendinnen, enzovoort. En hoewel hun behoefte aan en besef van
verantwoordelijkheid met de dag toeneemt zijn hun hersens nog niet volgroeid en strookt hun
experimenteerlust niet altijd met hun risicobewustzijn, vaardigheden en ervaring. Het is heel
belangrijk om juist deze groep, in de fase tussen verkeersexamen en rijbewijs, te blijven
begeleiden in hun ontwikkeling tot veilige en verantwoordelijke weggebruikers. Niet in de
laatste plaats om de kans op betrokkenheid bij verkeersongevallen zoveel mogelijk terug te
dringen. Het lessenaanbod van TotallyTraffic bestaat uit zo’n 15 bestaande eigentijdse
lesmodules met werkvormen als debat, onderzoek, theater en presentatie. Daarbij staan
onderwerpen als eigen gedrag en ervaringen, de school-thuis routes, alcohol en drugs in het
verkeer, de dode hoek, een veilige fiets, openbaar vervoer en gebruik van mobiel en Ipod op
de fiets centraal. Samen vormen ze de menukaart waarmee scholen een doorgaande leerlijn
op maat kunnen samenstellen.

Kosten Zoetermeer: € 0,00.
Het Stadsgewest Haaglanden financiert dit project.
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Verkeerseducatie jonge bestuurders (18 tot 24 jaar)
Project: Praktijkdagen Jonge Automobilisten

Jongeren in deze leeftijdsgroep lopen een relatief groot risico bij een verkeersongeval
betrokken te raken. Dit heeft te maken met de combinatie van nieuwe, ‘sterke’
vervoermiddelen als bromfiets, motor en auto, enkele specifieke bij de leeftijdsfase
behorende eigenschappen als bravour en ondernemingslust en de onervarenheid als
bestuurder. Educatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke kennis en
vaardigheden, maar ook aan het herkennen en hanteren van risico’s en het (verder)
ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef voor zichzelf en andere weggebruikers. Met
deze praktijkdagen wordt de doelgroep (jonge autorijders tussen 18 en 24 jaar die tussen de
3 maanden en 2 jaar hun rijbewijs bezitten) in hun eigen regio (gemeente) benaderd en
opgezocht met een praktijkdag. Het programma bestaat uit een praktijkrit, het rijden op een
gladde baan en een groepsdiscussie. Het Regionaal Ondersteuningsbureau
Verkeersveiligheid Zuid-Holland koop bij twee aanbieders de dagen in. De rol van de
gemeenten is het zorgen voor een geschikte locatie inclusief vergunning, het verzorgen van
de catering en de communicatie.

Kostenindicatie Zoetermeer: € 1.000,=.
Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland financiert de overige
kosten van dit project.
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Verkeerseducatie (alle leeftijdsgroepen)
Project: Opfriscursussen

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zoetermeer organiseert jaarlijks opfriscursussen voor alle
verkeersdeelnemers. Iedereen die zijn kennis van de verkeersregels wil opfrissen, krijgt de
gelegenheid dit op een ontspannen, doch effectieve wijze te doen. Vanwege de steeds
veranderende verkeersregels zijn deze opfriscursussen belangrijk. De opfriscursussen
worden twee keer per jaar gehouden en duren elk twee uur. Er is de laatste tijd echter weinig
belangstelling. Vorig jaar zijn de cursussen niet doorgegaan. Meer PR is nodig om dit meer
onder de belangstelling te brengen.
De 24 - 65 jarigen is een vergeten groep. Ten behoeve van de continuïteit en het op peil
houden van de kennis van de verkeersregels is het gewenst om aandacht aan deze groep
te besteden. Het beter optuigen van opfriscursussen is hiervoor een middel. Een optie zou
kunnen zijn om een opfrismoment te koppelen aan het verlengen van het rijbewijs (bij
rijbewijsverlenging een foldertje met gewijzigde verkeersregels/-tekens mee te
geven en/of gereduceerd of gratis kunnen meedoen met een opfriscursus of een korting op
het verlengen van het rijbewijs). Bezien zou kunnen worden of het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen ( CBR) hierin een (onder andere financiële) rol zou willen en kunnen
spelen.

Kostenindicatie Zoetermeer: € 4.000,= (betreft het vooralsnog kunnen continueren van de
opfriscursussen).
N.B.: Onderzoek naar hoe dit beter kan worden ingevuld is gewenst. In de Jaarschijf 2012
van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit is het project “Opstellen Actieplan
Verkeersveiligheid” opgenomen. Beschikbaar budget is € 100.000,= (€ 50.000,= Zoetermeer
en € 50.000,= Stadsgewest Haaglanden). Onder dit project kunnen naast de kosten voor het
opstellen van het actieplan onder andere de kosten van dit onderzoek (deels uit te besteden)
worden gedekt.
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Verkeerseducatie senioren
Project: BROEM-dagen

De BROEM-dag is een rijvaardigheidstraining voor iedereen vanaf 50 jaar en wordt,
sinds1994, jaarlijks georganiseerd door het Stadsgewest Haaglanden en Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Zoetermeer. Tijdens de BROEM-dag worden de verkeersregels opgefrist
en het gehoor en zicht getest. Ook wordt het waarnemingsvermogen en de reactiesnelheid
getest in een rijsimulator. Daarnaast wordt een rit gemaakt in de eigen auto onder leiding van
een gediplomeerde rijinstructeur. Deze rit wordt besproken en worden aanbevelingen
gegeven. De trainingen zijn bedoeld om kennis en vaardigheden in het verkeer te verbeteren
en daarmee een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. Iedere inwoner uit de regio
Haaglanden mag hieraan deelnemen. De kosten bedragen € 15,= per deelnemer. Meestal
zijn er voor de trainingen in Zoetermeer zo’n 60 aanmeldingen. Dit is een gering aantal op
het totaal van 50-plussers in Zoetermeer, maar voor de deelnemers is het wel een uitermate
zinvolle dag.

Kosten Zoetermeer: € 0,00.
Het Stadsgewest Haaglanden financiert dit project.
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Verkeerseducatie senioren

Project: Fietsinformatiedagen (en E-bike praktijkdagen)

De fietsinformatiedagen worden door de Fietsersbond georganiseerd. Een praktische dag
voor senioren die van fietsen houden en willen blijven fietsen. De cursisten komen op hun
eigen fiets naar de cursuslocatie. Een fietsdeskundige bekijkt of de fietsen veilig zijn en goed
zijn afgesteld. Hij geeft tips om de fiets nog veiliger en comfortabeler te maken en informatie
over aangepaste fietsen. Na de kennismaking gaat het verder met een verkeersquiz. Tevens
wordt gesproken over wat er in het verkeer in de afgelopen tijd veranderd is. Er wordt een
route gefietst met een aantal moeilijke verkeerssituaties en er wordt besproken hoe daar op
een veilige manier mee om te gaan. Bij de afsluiting krijgen de cursisten een certificaat.
Gemeenten die deze dagen eerder hebben georganiseerd zijn enthousiast en beoordelen
het als zeer zinvol. In Zoetermeer zijn de fietsinformatiedagen nog niet georganiseerd.
Interesse om dit te gaan doen bestaat overigens wel bij het Regionaal
Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland en de Fietsersbond.

Kostenindicatie Zoetermeer: € 1.000,=.
N.B.: Onderzoek naar hoe dit (beter) kan worden ingevuld is gewenst. In de Jaarschijf 2012
van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit is het project “Opstellen Actieplan
Verkeersveiligheid” opgenomen. Beschikbaar budget is € 100.000,= (€ 50.000,= Zoetermeer
en € 50.000,= Stadsgewest Haaglanden). Onder dit project kunnen naast de kosten voor het
opstellen van het actieplan onder andere de kosten van dit onderzoek (deels uit te besteden)
worden gedekt.
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Verkeerseducatie senioren

Project: Scootmobielcursussen

Veilig Verkeer Nederland organiseert al jaren scootmobielcursussen. In 2009 is een
“Handleiding scootmobiel” ontwikkeld. De scootmobiel is een vertrouwde verschijning
geworden op straat. Het voertuig behoedt veel ouderen voor een sociaal isolement en is een
uitkomst voor jongeren die minder valide zijn. Maar rijden op een scootmobiel in het soms
drukke verkeer is zo gemakkelijk nog niet. Bestuurders stuiten op andere obstakels en
situaties, dan bij overige vormen van verkeersdeelname. Vaak zijn ze daar onvoldoende op
voorbereid. Daarom volgen steeds meer mensen een cursus bij Veilig Verkeer Nederland om
veilig te leren omgaan met hun scootmobiel. In Zoetermeer zijn de scootmobielcursussen in
de afgelopen jaren overigens niet gehouden. In Zoetermeer worden de ‘cursussen’ ingevuld
door de Hartingbank. Bij de levering van een scootmobiel door de Hartingbank wordt de
scootmobiel afgesteld op de individuele gebruiker. Hierbij moeten de cliënten een stukje
rijden om hun rijvaardigheid te tonen. Als dit niet goed gaat worden er rijlessen
voorgeschreven, meestal drie.
Kosten Zoetermeer: P.m.
N.B.: Onderzoek naar hoe dit (beter) kan worden ingevuld is gewenst. In de Jaarschijf 2012
van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit is het project “Opstellen Actieplan
Verkeersveiligheid” opgenomen. Beschikbaar budget is € 100.000,= (€ 50.000,= Zoetermeer
en € 50.000,= Stadsgewest Haaglanden). Onder dit project kunnen naast de kosten voor het
opstellen van het actieplan onder andere de kosten van dit onderzoek (deels uit te besteden)
worden gedekt.
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Infrastructuur
Project: Onderzoek doorgaande fietsroutes

Een inventarisatie en evaluatie van doorgaande fietsroutes is gewenst, waarbij met name
ingegaan dient te worden op de voorrang en de vormgeving. Het is gewenst om hierbij de
inmiddels gerealiseerde fietsstraten te betrekken. Niet “standaardisatie” staat hierbij voorop,
maar “betere herkenbaarheid” van de situatie en “beter zicht op”. Dit moet leiden tot
standaard-aandachtspunten.

Kosten Zoetermeer: P.m.
Dit onderzoek wordt intern uitgevoerd. Afhankelijk van de inventarisatie en analyse worden
projecten opgenomen op de voorraadlijst van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit
Zoetermeer.
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Infrastructuur
Project: Onderzoek schoolzones en schoolroutes

Een evaluatie van de inmiddels gerealiseerde schoolzones is gewenst. Hierbij dient
duidelijkheid te komen waar schoolzones gewenst zijn en hoe deze (gestandaardiseerd)
moeten worden vormgegeven. Hierbij moeten ook worden meegenomen de toeleidende
routes naar de scholen en het bundelen van oversteekbewegingen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een inmiddels opgestelde leidraad “Inrichting veilige schoolomgeving” (februari
2012) door Adviesbureau DHV in opdracht van de stadsregio Rotterdam.

Kosten Zoetermeer: P.m.
Dit onderzoek wordt intern uitgevoerd. Afhankelijk van de inventarisatie en analyse worden
projecten opgenomen op de voorraadlijst van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit
Zoetermeer.
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Infrastructuur
Project: Onderzoek rotondes

In Zoetermeer liggen inmiddels een kleine 40 rotondes, waarbij er zeker 20 verschillende
verschijningsvormen zijn. Dit is ook een landelijk beeld. Inmiddels heeft de minister van
Infrastructuur en Milieu voor dit fenomeen aandacht gevraagd. Deze verschillen in
vormgeving staan op gespannen voet met de principes van duurzaam veilig. In Zoetermeer
is, conform de CROW-richtlijnen (van het nationale kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare ruimte), consequent omgegaan met de voorrang op rotondes.
Het is gewenst om tot standaardisatie in de vormgeving te komen waarbij twee richtingen
fietsverkeer nadrukkelijk wordt betrokken (ter vermijding van extra vaak oversteken). Bij die
standaardisatie kan bijvoorbeeld als uitgangspunt gaan gelden dat oversteken van
voetgangers en fietsers haaks op het autoverkeer zijn (en niet in een cirkel meerijdt met het
autoverkeer) en dat de oversteken als drempel worden uitgevoerd (ter ondersteuning van de
voorrangsregeling en het remmen van de snelheid van het autoverkeer) inclusief rode
bestrating of rood asfalt op de fietsoversteek. Hierbij is wel een pragmatische aanpak
gewenst; beter een goed werkende rotonde die “afwijkt”, dan een rotonde “volgens de
regels” die als onveilig wordt ervaren.

Kosten Zoetermeer: P.m.
Dit onderzoek wordt intern uitgevoerd. Het meest belangrijk is dat basis
ontwerpuitgangspunten ontstaan die gebruikt kunnen worden bij nieuwe aanleg en
reconstructies. Afhankelijk van de inventarisatie en analyse worden projecten opgenomen op
de voorraadlijst van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit Zoetermeer.
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Infrastructuur
Project: Onderzoek verkeerstechnische vormgeving

In Zoetermeer ligt een veelheid aan drempels en inritten. Met en zonder (witte of gele)
markering, met of zonder bochtstralen, met of zonder doorlopende bestrating, met of zonder
haaientanden en soms een aantal meters terugliggend. Dit kan tot verwarring leiden onder
andere over wie voorrang heeft. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Het
voorgaande geldt ook voor wegversmallingen met en zonder drempel, versmallingen met en
zonder achterlangs rijdend fietsverkeer. Op tal van plekken liggen 30 km/h zones. Ook
hiervoor geldt dat eenduidigheid en duidelijkheid op een aantal kruispunten te wensen
overlaat. Dit komt de herkenbaarheid van deze gebieden en het gewenste rijgedrag niet ten
goede. Onderzoek naar meer standaardisatie is gewenst.

Kosten Zoetermeer: P.m.
Dit onderzoek wordt intern uitgevoerd. Het meest belangrijk is dat basis
ontwerpuitgangspunten ontstaan die gebruikt kunnen worden bij nieuwe aanleg en
reconstructies. Afhankelijk van de inventarisatie en analyse worden projecten opgenomen op
de voorraadlijst van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit Zoetermeer.
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Infrastructuur
Project: Obstakels op weg en fietspad

Op een groot aantal locaties in het fietspadennetwerk staan diverse soorten palen en andere
obstakels. Deze zijn voornamelijk bedoelt om autoverkeer op deze paden tegen te gaan.
Voor fietsers zijn deze echter verkeersonveilig waardoor steeds vaker eenzijdige ongevallen
voorkomen. Vele zijn slecht zichtbaar, onverlicht en gevaarlijk vooral als deze op de grond
liggen of scheef staan. Om deze onveiligheid op te lossen is een inventarisatie van deze
locaties en obstakels gewenst. Op basis hiervan kan samen met de belanghebbenden
besloten worden deze te verwijderen of de zichtbaarheid te vergroten. Gelet op de toename
van het aantal eenzijdige ongevallen is dit onderwerp (ook landelijk) zeer actueel. Uit de
inventarisatie kan heel goed blijken dat veel obstakels er (inmiddels) onnodig staan. Deze
zouden vervolgens kunnen worden verwijderd. Dit project heeft prioriteit bij het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en diverse gemeenten zijn hiermee gestart.

Kostenindicatie Zoetermeer: € 42.500.
De totale kostenindicatie is € 85.000,= (€ 42.500,= Zoetermeer en € 42.500,= Stadsgewest
Haaglanden). Dit project is opgenomen in de Jaarschijf 2013 van het Uitvoeringsprogramma
Nota Mobiliteit Zoetermeer
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Infrastructuur
Project: Onderzoek hoofdwegen (H-structuur)

Regelmatig worden vragen gesteld over de snelheid op de hoofdwegen. Die is in principe 70
km/h. Op drukke wegvakken en kruispunten 50 km/h. Op de kruisingen met de A12 is zelfs
sprake van 80 km/h. Er gebeuren de laatste tijd regelmatig kop-staartbotsingen op met name
de 70 km/h wegvakken (een voorbeeld daarvan is het wegvak tussen de Vaartdreef en de
Aziëweg (op de Australiëweg) en botsingen bij het weven (bijvoorbeeld op de weefvakken op
de Europaweg). Het in beeld brengen van de ongevallen en van het gehele snelheidsregiem
op de H-structuur is gewenst om te bezien welke maatregelen nodig zijn. Wellicht moeten
oplossingen gezocht worden in bijvoorbeeld een dynamische snelheidlimiet en ‘vroegtijdige’
bewegwijzering waardoor het wisselen van rijstrook eerder en rustiger gebeurt.

Kosten Zoetermeer: P.m.
Dit onderzoek wordt intern uitgevoerd. Afhankelijk van de inventarisatie en analyse worden
projecten opgenomen op de voorraadlijst van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit
Zoetermeer.
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Infrastructuur
Project: Onderzoek wegcategorisering en wegbeeldanalyse

Het is gewenst om de huidige categorisering van wegen conform de principes van duurzaam
veilig weer eens tegen het licht te houden. Verder is op een aantal gebiedsontsluitingswegen
(in Seghwaert) sprake van een minder goede afstemming tussen functie en gebruik. Hoewel
weinig sprake is van daadwerkelijke ongevallen, ervaren weggebruikers - met name fietsers deze wegen als subjectief onveilig. Het verkeersbeeld komt als onduidelijk over en vormt
daarmee wel een potentieel risico. Het is gewenst om de wegbeeldanalyse toe te passen op
een aantal gebiedsontsluitingswegen in Seghwaert. Een aandachtspunt daarbij is wel het
volgende. Je kunt besluiten om ‘verkeerd gebruik’ door auto’s te honoreren en de weg
aantrekkelijker te maken voor autoverkeer, maar dat verplaatst (of vergroot) de problemen
naar (of voor) het langzaam verkeer.

Kosten Zoetermeer: P.m..
In de Jaarschijf 2012 van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit is het project “Opstellen
Actieplan Verkeersveiligheid” opgenomen. Beschikbaar budget is € 100.000,= (€ 50.000,=
Zoetermeer en € 50.000,= Stadsgewest Haaglanden). Onder dit project kunnen naast de
kosten voor het opstellen van het actieplan onder andere de kosten van dit onderzoek (deels
uit te besteden) worden gedekt.
Afhankelijk van de inventarisatie en analyse worden projecten opgenomen op de
voorraadlijst van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit Zoetermeer.
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Infrastructuur
Project: Onderzoek verkeersonveilige situaties

De inventarisatie van daadwerkelijke ongevallen met letsel, (brom-)fietsongevallen met letsel
en als gevaarlijk beoordeelde situaties heeft, op elkaar gelegd, een lijst opgeleverd met 17
kruisingen en wegvakken die nader moeten worden geanalyseerd en eventueel aangepakt.
In het laatste geval zullen ze worden opgenomen in de voorraadlijst van het
Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit Zoetermeer. Deze lijst kan uiteraard muteren als
gevolg van nieuwe (ongevallen-)gegevens.

Kosten Zoetermeer: P.m.
Dit onderzoek wordt intern uitgevoerd. Afhankelijk van de inventarisatie en analyse worden
projecten opgenomen op de voorraadlijst van het Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit
Zoetermeer.
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