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Iedereen wil uiteindelijk hetzelfde: minder verkeersslachtoffers en gewonden
èn veilig en snel van A naar B.
Daarom staan in dit beleidsplan alle aspecten van verkeersveiligheid:

• duurzaam veilig
• verkeersveiligheideducatie
• fysieke verkeersveiligheid
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1. Verkeersveiligheidbeleid

2. Samenwerking verkeersveiligheidpartners
Vele partners in Zwolle zijn dagelijks met
verkeersveiligheid bezig. Niet alleen Rijk,
Provincie en gemeente, maar ook ROVO,
Politie, Veilig Verkeer Nederland, rijscholen, fietsersbond en onderwijsinstellingen werken aan het verbeteren van de
verkeersveiligheid in en rond Zwolle. Allen met hetzelfde doel: minder verkeersslachtoffers en - gewonden en veilig en
snel van A naar B.
Het ROVO (Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Overijssel) is een onafhankelijk platform dat zich inzet voor de verkeersveiligheid. Zij faciliteren en ondersteunen de gemeente op
het gebied van verkeerseducatie.

Zowel Rijk, provincie, regio en gemeente
hebben beleid opgesteld voor verkeer en
verkeersveiligheid.
De rijksoverheid heeft de Nota Mobiliteit en het Strategisch
Plan Verkeersveiligheid 2008 – 2020. Ook het derde Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid is van de rijksoverheid, waarin
de term Duurzaam Veilig is geïntroduceerd.

“Door met Duurzaam Veilig” geeft aanbevelingen om verder aan
de slag te gaan met Duurzaam Veilig.

De Politie IJsselland en het landelijke Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) hebben een convenant afgesloten om verkeershandhaving in onze regio te intensiveren. Het

Team Verkeersveiligheid (TVV) ondersteunt de uitvoering van de
verkeershandhaving en zal ook de komende jaren actief zijn binnen de politieregio IJsselland. In het Verkeershandhavingsplan
2007 van de Politie IJsselland staan de aandachtspunten als ook
de taakstellingen voor staandehoudingen. De aandachtspunten zijn snelheid, helmplicht, gordelplicht, roodlichtnegatie en
alcohol in het verkeer.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een ondernemende verkeersveiligheidsorganisatie van vrijwilligers en beroepskrachten,
die werkt aan veilig verkeer en het daarbij vooral opneemt
voor kwetsbare weggebruikers. VVN ondersteunt mensen bij
het oplossen van problemen, komt samen met hen in actie
en oefent invloed uit op het beleid van overheden. In Zwolle is
een locale afdeling van VVN actief. In Zutphen is het Steunpunt
Oost gevestigd, waar de locale afdelingen terecht kunnen voor
ondersteuning door en adviezen van beroepskrachten. De locale
afdeling is een belangrijke partner bij de niet-infrastructurele
verkeersveiligheidsprojecten en –activiteiten.
Binnen de provincie Overijssel krijgt de integrale samenwerking
op het gebied van verkeer vorm binnen het regionaal uitvoeringsprogramma (RUP). De provincie is ingedeeld in een aantal
regio´s. Eén van deze regio’s, de regio IJsselland, is ingedeeld
in vier zogenaamde RUP-gebieden. De gemeenten Zwolle,
Kampen en Zwartewaterland behoren tot de RUP IJsseldelta.
De verkeersveiligheidspartners stellen in het RUPgebied een
Regionaal Uitvoerings Programma op.

De provincie heeft het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan.
En als gemeente hebben we het verkeer- en vervoerbeleid
verwoord in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP).
Dit GVVP wordt momenteel geactualiseerd in de mobiliteitsvisie,
waarin ook verkeersveiligheid wordt opgenomen. In onderstaande tabel staat met hoeveel de overheden het aantal doden
en ziekenhuisgewonden terug willen brengen.

tabel: taakstellingen m.b.t. aantal doden en ziekenhuisgewonden
Basisjaar 2002
Gerealiseerd 2005
Doelstelling 2010
taakstelling Rijk				
max. aantal doden
1069
817
750
vermindering t.o.v. 2002
23%
30%
max. aantal gewonden
18.420
17.700
17.000
vermindering t.o.v. 2002
4%
7,5%
taakstelling Provincie				
max. aantal doden
63
54
vermindering t.o.v. 2002
15%
max. aantal gewonden
944
873
vermindering t.o.v. 2002
7,5%
taakstelling gem. Zwolle
gem. 1999/2002			
max. aantal doden
6
4
vermindering t.o.v. 2002
30%
max. aantal gewonden
98
91
vermindering t.o.v. 2002
7,5%
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Doelstelling 2020
580
45%
12.250
34%
41% t.o.v. 2000
25%
3
45%
65
34%
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3. Verkeersongevallen
Ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers

Categorieën verkeersslachtoffers

Het aantal verkeersslachtoffers in Zwolle is sterk dalende, zie onderstaande grafiek.

In de focustabel staan de categorieën verkeersslachtoffers in Zwolle:
tabel: Focus bepaling Zwolle 2005 (bron: ROVO)

Bestelauto

Vrachtauto

Bus

Langzame
voertuigen

Bromfiets

Fiets

Personen

Overig

15
36
8
6

2
5
-

1
-

-

1
10
-

-

1
20
8
2
1

1
13
12
45
26
-

3
2
3
1
-

1
-

4
14
52 (23%)
109
37
7

111.900 (100%) 65

7

1

-

11

-

32

97

9

1

223 (100%)

400
350
300
250
200
1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Leeftijd
Inwoners
0 t/m 3
6.109
4 t/m 11
10.635
12 t/m 15 5.242
16 t/m 24 13.779 (12%)
25 t/m 59 57.286
60 plus
18.849 (17%)
onbekend		
totaal

Zwolle vergeleken met andere gemeenten

Totaal

Personenauto

450

Motor

grafiek: verloop van slachtofferongevallen tussen 1985-2005 (bron: Politie IJsselland)

In vergelijking tot andere grote gemeenten (G27) staat Zwolle op de 21ste plek.
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Het aandeel van jongeren onder verkeersslachtoffers is hoog: 23% is tussen de 16 en 24 jaar (landelijk 19%;
Overijssel bijna 26%). Relatief veel fietsslachtoffers zijn oudere fietsers: 26 (27%) van de 97 fietsslachtoffers
zijn 60 jaar of ouder. Kinderen van 12 tot 15 jaar op de fiets, zijn relatief vaak slachtoffer van een ongeval.

tabel: Verkeersongevallen per 10.000 inwoners

Periode
2002
2003
2004
2005
2006
							

Gemiddeld in
2002/2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8

Leeuwarden
Schiedam
Maastricht
Lelystad
Sittard-Geleen
Heerlen
Haarlem
Dordrecht
Zaanstad
Deventer
Nijmegen
Arnhem
Helmond
Amersfoort
Enschede
‘s-Hertogenbosch
Emmen
Breda
Hengelo
Groningen
Zwolle
Alkmaar
Tilburg
Eindhoven
Almelo
Venlo
Leiden

2
3
4
4
4
4
4
6
6
4
7
5
8
6
5
7
6
9
8
7
8
7
8
8
7
13
10

1
2
3
4
5
4
5
5
7
5
5
8
7
7
7
7
6
7
7
9
8
9
8
7
9
7
9

2
2
2
4
4
4
4
4
5
5
4
6
4
6
7
5
6
6
6
6
7
7
7
8
9
7
7
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3
2
3
2
4
4
5
5
4
5
5
5
5
6
6
6
7
6
6
6
7
7
8
6
7
6
9

3
2
3
3
3
3
3
5
4
5
4
4
5
4
5
5
6
5
6
6
5
6
6
6
7
8
6

Ongevallen in verblijfsgebieden
Op de wegen in het beheer bij de gemeente Zwolle vonden in de periode 2003 - 2005 in totaal 4477 ongevallen
plaats. Dat zijn alle ongevallen samen, dus ook ongevallen met alleen materiële schade (UMS gevallen).
De meeste verkeersongevallen gebeurden op de gebiedsontsluitingswegen.
tabel: slachtofferongevallen in Zwolle (bron: ROVO)

30 km/u zones
Zwols wegennet

2003		
24 (1,5%)		
1551		

2004		
21 (1,3%)
1590		

2005		
22 (1,6%)
1336		

Totaal
67
4477

Ongevallenconcentraties op wegvakken en kruispunten (blackspots)
Plaatsen, meestal kruispunten, waar meer dan zes ongevallen met slachtoffers
gebeuren in drie jaar noemen we black spots.
tabel: VerkeersOngevallenConcentratie in Zwolle op kruispunten (bron: ROVO)

blackspot
overige VOC

2001-2003
5		
50		

2003-2005
2		
39		

2004-2006
2
42

kruispunten met 6 of meer letselongevallen
kruispunten met 12 of meer UMS ongevallen
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4. Terugblik

TSV handhaving 30 km

Inrichten 30km- en 60km/u- zones

Bromfietsers op de rijbaan

In 2001 is gestart met het inrichten van de 30 km- en 60km/uzones. Bovendien is voor alle verblijfsgebieden een ongevallenanalyse uitgevoerd waarin de ongevallen voor en na invoering van 30 of 60 km/u naast elkaar zijn gelegd. Assendorp is
als eerste 30km/u-zone ingericht. In de periode daarna is het
ongevallencijfer is Assendorp enorm gedaald. Tussen 1998 tot
2000 zijn er 49 letsel en 353 UMS ongevallen gebeurd, terwijl
in de drie jaren daarna het aantal (letsel)ongevallen met meer
dan de helft is afgenomen. Vervolgens is Zwolle Zuid aangepakt
(voor invoering 44 letsel en 333 UMS ongevallen, na invoering
21 letsel en 98 UMS). Deze tendens heeft zich ook voorgedaan
in Berkum, Veerallee, Westenholte en de Binnenstad (halvering
aantal ongevallen).
Het buitengebied is inmiddels in zijn geheel ingericht en aangewezen als 60 km/u-zone. Een groot deel van de woongebieden binnen de bebouwde kom is ook gereed. Er moeten nog 5
woongebieden worden aangepakt. Dit zijn: Dieze Oost, Wipstrik
(uitgezonderd de Zeeheldenbuurt), Holtenbroek IV, Kamperpoort, Berkum-Brinkhoek/Bruggenhoek.

Categorisering en Essentiële
Herkenbaarheidskenmerken
Het Zwolse wegennet is op basis van de richtlijnen voor Duurzaam Veilig gecategoriseerd naar een aantal te onderscheiden
verkeersfuncties. Dit om een herkenbare en logische verkeersstructuur te creëren, opdat de weggebruiker meteen ziet op wat
voor weg hij rijdt en welk rijgedrag en welke snelheid er van
hem wordt verwacht. Deze categoriseren van wegen is vastgelegd, maar nog lang niet alle wegen zijn ingericht volgens de
principes van de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK).

In 1999 is de landelijke maatregel Bromfiets op de rijbaan geïmplementeerd. Bromfietsers verblijven in Zwolle in principe
op de hoofdrijbaan, uitgezonderd op de buitenring (vnl. 70
km/u) en de invalswegen. Bromfietsers zijn een zeer kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Veel ongelukken werden
veroorzaakt doordat automobilisten bromfietsers niet zagen.
Door de bromfiets op de rijbaan te laten rijden wordt de onderlinge zichtbaarheid verbeterd. Ook het grote snelheidsverschil
tussen fietsers en bromfietsers op fietspaden en fietsstroken
leidde tot veel ongelukken. Door bromfietsers naar de rijbaan
te verbannen is de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd.

Fietsstraten

Eén van de maatregelen om te hard rijden te beperken zijn de
Dynamische Snelheids¬indicatoren (DSI). Dit zijn matrixborden
die de weggebruiker informeren over zijn snelheid. Ze zijn vnl.
bedoeld voor de 30km/u-zones en hebben gestaan op: Boerendanserdijk, Erasmuslaan, Gruitmeesterlaan, Middelweg, Rembrandtlaan, Merwedelaan, Waallaan, Mozartlaan, Forelkolk,
Burg. De Vos van Steenwijklaan, Doornweg, Weidesteenlaan. De
borden hebben een tijdelijk snelheids¬verlagend effect. Zodra
men aan het bord is gewend, verliest het de positieve werking
op het snelheidsgedrag.

Voorrang fietsers van rechts
Op 1 mei 2001 is de maatregel ‘voorrang fietser van rechts’
ingevoerd. Dit is landelijk via de publiekscampagne ‘geef het
door, rechts gaat voor’ breed bekend gemaakt. Daar waar nodig
is de voorrangssituatie op gelijkwaardige kruisingen aangepast.
Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het aantal voorrangsongevallen met letsel ongeveer gelijk gebleven is, maar het aantal
slachtoffers onder langzaam verkeer (fietsers, én brom- en
snorfietsers) iets is toegenomen.

Vanuit Duurzaam Veilig zijn er inrichtingseisen geformuleerd
voor alle wegcategorieën. In de praktijk blijken niet alle wegen
aan de gestelde eisen van hun categorie te kunnen voldoen. In
die gevallen spreken we van grijze wegen. Dit betreft bijvoorbeeld brede asfaltwegen, die voorheen een functie als buurtontsluitingsweg vervulden, maken nu onderdeel uitmaken van een
30 km/uur-zone. De maximum snelheid wordt hier vaak slecht
nageleefd.
Het Team Subjectieve Veiligheid (TSV Politie) bevestigt dit met
snelheidsmetingen. De Politie IJsselland is daarom gestart met
het pilotproject Team Subjectieve Veiligheid. Dit project richt
zich op een periode van intensievere handhaving, waardoor
weggebruikers zich op de aangepakte locaties veiliger moeten
gaan voelen. Het TSV Project loopt door tot 1 november 2008.

De Gemeente Zwolle ontwikkelt woonzorgzones. Twee zijn
er gerealiseerd, waarbij veel aandacht is besteed aan de
woningen en de voorzieningen. Om te stimuleren dat ouderen
zelfstandig naar buiten kunnen blijven gaan en contacten kunnen blijven onderhouden in de buurt is bij de woonzorgzones
rond Arcadia en de Kievitsbloem extra aandacht besteed aan
de woonomgeving. Het is belangrijk dat de ouderen veilig
naar buiten kunnen, zelf hun boodschappen kunnen doen in
de nabijgelegen winkels en gebruik van het openbaar vervoer
kunnen maken.

Educatie, communicatie, handhaving

Uniformiteit in rotondes

Dynamische Snelheidsindicator (smileys)
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Door gebruik van verschillende typen rotondes herkent de
weggebruiker niet direct wat er van hem verwacht wordt.
Uniformiteit in de vormgeving en met name de voorrang voor
fietsers is essentieel voor een veilige verkeerssituatie. Fietsers
op de Zwolse rotondes hebben voorrang (dit sluit aan bij de
landelijke richtlijnen). Het ontbreken van een fysieke scheiding
tussen auto en fiets bleek een veiligheidsrisico. Het belang van
deze scheiding is in een aantal AVOC-studies van black spots
op rotondes naar voren gekomen. Een aantal rotondes is reeds
aangepast zoals Dijkstraat/Rembrandtlaan.

Woonzorgzones/comfortroutes

De meeste straten in een 30 km/u-zone zien eruit als ‘autostraten, waar ook fietsers mogen rijden’. Maar als het gaat om
drukke fietsroutes op straten waar maar weinig auto’s rijden,
ligt het veel meer voor de hand om de straat in te richten
als ‘fietsstraten, waar ook auto’s mogen rijden’. Gezien de
positieve ervaringen die er zijn opgedaan met de fietsstraat
Vondelkade, is er in 2005 een Fietsstratenplan opgesteld.
Naast de Vondelkade zijn inmiddels ook een deel van het Groot
Wezenland, de Spoolderbergweg en de Zwarteweg ingericht
als fietsstraat.

Verkeersveiligheid voor elkaar

Gedrag is één van de bepalende factoren voor verkeers(on)
veiligheid. Ook al zijn alle wegen `veilig` ingericht, de weggebruiker moet zich ook veilig gedragen. De afgelopen jaren
zijn er aan diverse groepen verkeersdeelnemers educatieve
programma’s aangeboden, zoals de Scootmobielcursus en
streetwise voor de basisscholen.
Langs de gemeentelijke wegen zijn campagneborden geplaatst
om de weggebruiker te herinneren aan een specifiek verkeersveiligheidsthema in relatie tot het gedrag. Via artikelen
in de huis-aan-huis-bladen wordt men geinformeerd over de
verkeersveiligheidsthema’s.
Communicatie en handhaving zijn daarbij op elkaar afgestemd
(extra handhavingsacties in campagneperiode op betreffend
thema).

Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel (2008-2011)
In december 2007 hebben de gemeente Zwolle, de provincie
Overijssel, Rijkswaterstaat, ROVO, regiopolitie IJsselland, VVN,
Openbaar Ministerie en de gemeente Zwolle deze intentieovereenkomst getekend. Deze is gericht op verhoging van de
verkeersveiligheid, door gezamenlijke aanpak op het gebied van
educatie, communicatie en handhaving

Beleidsplan verkeersveiligheid 2008-2018
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5. Verkeersveiligheidvisie
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6. Uitvoeringsaanpak en projecten
Om ons te richten op deze kwetsbare verkeersdeelnemers wordt de verkeersveiligheidvisie uitgevoerd via onderstaande
onderdelen. Deze onderdelen worden
uitgewerkt in projecten, die gefaseerd
worden uitgevoerd. Dit gebeurt in (twee)
jaarlijkse uitvoeringsplannen.
A. Afronden inrichting 30km/u zones
Onderstaande woongebieden moeten nog worden ingericht op
30km/u.
• Dieze Oost
• Wipstrik (uitgezonderd de Zeeheldenbuurt)
• Holtenbroek IV
• Kamperpoort
• Berkum-Brinkhoek/Bruggenhoek.

B. Voetgangersoversteekplaatsen

1) onze taakstelling is 45% minder doden en 30% minder ziekenhuisgewonden (zie ook H1)
2) we zetten ons primair in voor de kwetsbare doelgroepen
3) we sluiten zoveel mogelijk aan bij landelijk en provinciaal beleid en mogelijkheden
4) we zorgen – vanuit een regierol - voor een goede, integrale afstemming met alle interne
en externe betrokkenen

Kwetsbare groepen
Iemand is kwetsbaar als hij of zij een grotere kans heeft dan
gemiddeld om slachtoffer te worden van een verkeersongeval.
Bovendien gaan we ervan uit dat de kwetsbare verkeersdeelnemers zélf geen bedreiging vormen voor andere verkeersdeelnemers. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen
‘risicogroepen’ en ‘kwetsbare groepen’. Jonge mannelijke
automobilisten zijn dus geen kwetsbare groep, maar een risicogroep, omdat zij juist veel ongevallen veroorzaken.
Er zijn twee ‘soorten’ kwetsbare groepen. Verkeersdeelnemers
met beperkte externe bescherming, zoals voetgangers, voetgangers die een hulpmiddel gebruiken, fietsers en snorfietsers.
En verkeersdeelnemers met beperkt ‘incasserings¬vermogen’,
zoals 65-plussers, kinderen tot 12 jaar, jongeren tussen 12-15
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jaar, mensen met een beperkte waarneming en mensen met
motorische beperkingen. De omvang van de groepen kwetsbare
verkeersdeelnemers is constant in beweging. Door de toenemende vergrijzing zal deze kwetsbare groep in de toekomst
groeien.
Wij richten ons - met fysieke en educatieve verkeersveiligheidsmaatregelen - op onderstaande kwetsbare verkeersdeelnemers.
• voetgangers
• fietsers
• bromfietsers (16-18 jaar)
• basisschoolleerlingen (4-12 jaar)
• leerlingen voortgezet onderwijs (12-16 jaar)
• ouderen (60-plus)

Verkeersveiligheid voor elkaar

Voetgangers mogen verwachten dat ze veilig kunnen oversteken
op een zebrapad. Juist op een oversteekplaats heeft de voetganger voorrang. Probleem is dat hij die vaak niet krijgt. Ook
in Zwolle is dit het geval, zo blijkt uit de ongevallencijfers. Dit
geldt met name voor de Binnenstad. Voor de binnenstad en de
directe omgeving wordt in 2008 gestart met een onderzoek naar
de oversteeklocaties voor voetgangers, aan de hand van de aanbevelingen uit de nieuwe CROW-publicatie “Veilig oversteken?
Vanzelfsprekend!”. Er wordt een verbeterplan opgesteld om te
kunnen voldoen aan deze richtlijnen en om ook hier uniformiteit aan te brengen in de vormgeving. Speciale aandacht wordt
besteed aan de looproute tussen het station en de binnenstad.
Na het onderzoek naar de oversteekplaatsen in en om de
binnenstad moeten alle overige oversteekplaatsen in Zwolle
worden gescreend en (zonodig) aangepast.
C. Comfortroutes en ouderen
De gemeente Zwolle wil het aantal veilige wandelroutes voor
ouderen in hun directe woonomgeving uitbreiden en zich daarbij
niet beperken tot de twee aangewezen woonzorgzones. Het
doel is om veilige en comfortabele wandelroutes te realiseren
(geschikt voor o.a. rollators) met veilige oversteekplaatsen
en voldoende rustplekken langs de route. Samenwerken met
sleutelfiguren uit de wijken en tussen betrokken afdelingen van
de gemeente is hierbij essentieel.
Het project “Broem-ritten” bestaat uit rijvaardigheidsritten voor
automobilisten van 50 jaar en ouder in combinatie met theorie.
Het VVN-project sloeg zeer goed aan en zal vervolgd worden.
Dat geldt ook voor de scootmobielcursus van VVN.
Ook gaan we aandacht besteden aan Fietsvaardigheidstrainingen voor ouderen (VVN-project).

D. Fietsers en fietsstraten
De ervaringen met fietsstraten zijn positief. Uit inventarisatie
van kansrijke fietsroutes komt naar voren dat vanuit het centrum van Zwolle in elke ‘windrichting’ een goede mogelijkheid
aanwezig is om een fietsstraat aan te leggen. Nog aan te leggen
fietsstraten zijn:
• fietsroute noord – Industrieweg/Klooienberglaan
• fietsroute oost – Philosofenallee
• fietsroute zuid – Van Karnebeekstraat/Schellerweg
• fietsroute west – Willemsvaart/Ruiterlaan

E. Bromfietsers
De invoering van het bromfietsrijbewijs zal worden aangegrepen om in communicatieve en educatieve zin extra aandacht
te besteden aan deze groep. Dat geldt ook indien de maximum
snelheid voor brommers wordt verhoogd. Daarnaast zullen de
locaties waar relatief veel bromfietsongevallen gebeuren worden onderzocht, om zo mogelijk voorstellen voor verbeteringen
te doen.

F. Basisschoolleerlingen (4-12 jaar)
Om de verkeersveiligheid op en nabij scholen te vergroten is
een integrale aanpak gericht op infrastructuur, handhaving en
educatie/voorlichting noodzakelijk (voor alle 55 basisscholen).
De procesaanpak veilige schoolomgeving van het ROVO van
feb. 2008 zal als handreiking worden gebruikt bij problemen
met de verkeersonveiligheid op en rondom scholen. Er moeten
daarnaast actuele lespakketten komen over verkeersveiligheid
(theorie en praktijk).

Beleidsplan verkeersveiligheid 2008-2018
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G. Leerlingen voortgezet onderwijs (12-18 jaar)

J. Promotiecampagne(s)

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat
zij, mede door de verkeerseducatie op de basisschool, de nodige
ervaring in het verkeer hebben. Uit de ongevallencijfers blijkt
dat de jongeren tussen de 12 en 15 jaar vaak slachtoffer zijn bij
een ongeval. Educatie gericht op deze groep verkeersdeelnemers is essentieel voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er moet een jaarlijks educatieprogramma komen met een
breed aanbod aan projecten waaruit de school kan kiezen.

Bestaande communicatie wordt gecontinueerd, zoals:
• Voorlichting in het kader van voorbereiding, uitvoering of
afronding van infrastructurele projecten en de achtergrond
daarvan (fietsstraten e.d.);
• Campagnekalender verkeersveiligheid (jaarlijkse campagne
“De scholen zijn weer begonnen” en de mottoborden langs de
hoofdinfrastructuur)
• Voorlichting rondom educatieprojecten die de gemeente
Zwolle meefinanciert en andere initiatieven in de stad
(streetwise e.d.);
• Voorlichting over wijziging in verkeersregels e.d. (veelal via de
“gemeentewijzer”).

H. Wegcategorisering/aanpassen rotondes
Op de volgende rotondes wordt onderzocht of geleiders om
auto- en fietsverkeer te scheiden ruimtelijk inpasbaar zijn:
• Burg Roelenweg-Pannekoekendijk-Schuttevaerkade (2 letselen 11 UMS-ongevallen ´04-´06).
• Hogenkampsweg-Van Wevelinkhovenstraat (2 letsel- en 10
UMS-ongevallen)
• Meppelerstraatweg-Hogenkampsweg
• Hanekamp-Wipstrikkerallee
• Diezerkade-TaKempisstraat
• Stationsweg-Westerlaan

Daarnaast wordt in samenwerking met de externe partners
aandacht besteed aan (o.a.):
• Uitgifte van rijbewijzen (kunnen we iets extra’s aanbieden bij
de afgifte van bromfietsrijbewijzen en rijbewijzen aan jonge
automobilisten)
• Promotie van fietsgebruik.

I. Aanpakken VOC’s / black spots
Wij zullen jaarlijks bij het verschijnen van de VOC-lijst van het
ROVO de drie belangrijkste verkeersongevallenconcentraties
van deze lijst onderzoeken. In dit onderzoek wordt – met prioriteit - gekeken naar de betrokken kwetsbare doelgroepen. De
voorstellen voor fysieke aanpassingen die voortvloeien uit dat
onderzoek zullen bij de begrotingsbehandeling worden aangemeld als knelpunt.
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