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Verslagpunten Op de raadsrotonde over verkeer en vervoer waren ongeveer 40 personen 
aanwezig. Via drie themagroepen (verkeersveiligheid, parkeren en 
verkeersnetwerken) zijn de volgende gesprekspunten genoteerd. Het 
raadspresidium bespreekt op 21 juni 2010 hoe de gemeenteraad met deze 
punten om kan gaan in het beleidstraject voor verkeer en vervoer. 
 

In verband met het lopende beleidstraject het volgende ter toelichting. Het huidige 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is vastgesteld in 2006 en heeft 
een looptijd tot 2010. Dit houdt in het aan herziening toe is. Vorig jaar is in 
september gestart met de voorbereiding van een nieuw GVVP. Eerste stap was 
een beginspraak, waarin bewoners hun knelpunten op het gebied van verkeer 
aan konden geven. Daarna zijn dorpsraden en belangenverenigingen aan de slag 
gegaan in een werkatelier. Er is toen onder meer gekeken naar de 
wegenstructuur en het landbouwverkeer. Daarna was er in januari 2010 een 
dorpengesprek waar bewoners, in aanwezigheid van een aantal raadsleden, 
gesproken hebben over mogelijke oplossingsrichtingen. De uitkomsten van dit 
proces worden vertaald in een concept GVVP. De uitkomsten van de serie 
bijeenkomsten zijn ook benut voor een raadsnotitie over hoofdlijnen voor het 
verkeers- en vervoersbeleid, opgenomen in de raadsbundel voor de 5e 
raadscyclus van 2010. N.a.v. die notitie was de oriënterende discussie op de 
raadsrotonde van 20 mei. Vraag is of/hoe de daar verzamelde gesprekspunten 
van betekenis zijn voor een concept beleidskader verkeer en vervoer en het 
concept GVVP, en de inspraak daarover. 

 

Verzamelde gesprekspunten raadsrotonde, bruikbaar voor verder fractieberaad: 
 
Algemeen 
 
1

e
 Er rijdt veel vrachtverkeer en landbouwverkeer door de dorpen. Dit kan 

verminderd worden door goede maatregelen te treffen.  

2
e
 Onderzoek naar het beperkte gebruik van het openbaar vervoer is wenselijk, 

zeker gezien de parkeerdruk in een aantal woonwijken. 

Verkeersveiligheid 
 
3

e
  Er blijft veel aandacht nodig voor verkeersveiligheid in onze gemeente. Het 

gaat daarbij niet alleen om infrastructurele maatregelen, maar zeker ook om 
educatieve projecten. En om het oplossen van kleine verkeersknelpunten 
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e
 30 km-zones moeten beter worden ingericht; het plaatsen van een bord is 

niet voldoende en 30 km- maatregelen moeten ook buiten de spits effectief 
zijn. 

5
e
 Er moet bij het oplossen van knelpunten niet alleen worden gekeken naar de 

objectieve cijfers, ook subjectieve onveiligheid is belangrijk. 

6
e
 Wellicht houdt men zich meer aan de snelheid door een variatie in 

snelheden (bijv. alleen lagere snelheden op kruispunten) in te voeren. 
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7
e
 Meer sancties op overtredingen, mogelijk met behulp van trajectcontroles. 

8
e
 Schoolzones zijn goed, de vraag is wel onder welke voorwaarde (uniform 

overal toepassen of functioneel en met participatie school en ouders) 

9
e
 Belangenverenigingen adviseren nu al vaak en kunnen dat ook ongevraagd 

doen. Maar wat gebeurt er vervolgens met deze signalen? Na advisering 
door belangenverenigingen moet de gemeente verkeerstechnisch 
onderbouwen wat zij met het advies doet.  

10
e
 Voor een budget voor kleine verkeersmaatregelen vergelijkingsmateriaal in 

andere gemeenten inventariseren. 

Parkeren 

11
e
 Uitbreiding van parkeerruimte in woonwijken mag niet ten koste gaan van 

waardevol groen en speelruimte. Maar  veiligheid kan belangrijker zijn dan 
groen in een wijk. 

 
12

e
 Het groen moet worden ingedeeld in categorieën, niet alle groen is even 

waardevol. 

13
e
 Het parkeren van vrachtwagens binnen de bebouwde kom verbieden onder 

voorwaarde dat er goede en veilige alternatieve parkeerlocaties voor 
vrachtwagens worden aangewezen.  

 
14

e
 Aandachtspunt is de parkeerdruk bij kleine bedrijven, zoals kapper en 

schoonheidssalon. 

15
e
 Bij gehandicaptenparkeerplaatsen niet de parkeerdruk als voorwaarde 

gebruiken, er kan wel gekeken worden of een plaats daadwerkelijk wordt 
gebruikt. 

16
e
 Kijk naar de breedte van de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. 

17
e
 Er kunnen kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats worden 

doorgerekend, wel rekening houden met het inkomen. 

18
e
 Kleinere busjes veroorzaken ook hinder in woonstraten. 

Verkeersnetwerken 

19. Voor het indelen van wegen in drie soorten (stroomwegen, 
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen)  onderscheid maken 
tussen indeling van wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Hierbij is 
maatwerk en uniformiteit in inrichting belangrijk. 

 
20

e
 Afstemming over de inrichting van wegen die de gemeentegrens 

overschrijden. 

21
e
 Op welke termijn wordt er iets gedaan, zijn er snelle verbeteracties die wat 

opleveren? 

22
e
 Hoe aantoonbaar leiden maatregelen tot minder slachtoffers en hoe leg je 

een relatie tussen fysieke maatregelen en verkeersgedrag? 

23
e
 Het tegengaan van sluipverkeer levert misschien meer op dan de inrichting 

van 60 km-zones. 

24
e
 De inrichting van een weg doet meer dan een verkeersbord. 

25
e
 Hoe voorkom je dat meer 60 km-wegen tot onwenselijk sluipverkeer op 

andere wegen leiden? 
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26
e
 Gelijkwaardige kruispunten sluiten niet altijd aan op het verkeersgedrag en 

de beleving. 

27
e
 Ongelukken gebeuren vaak op kruispunten, dus daar zou je je op moeten 

richten (geen maatregel op maatregel en zeker niet eerst iets neerleggen en 
vervolgens weer weghalen). 

28
e
 Verkeersborden kunnen alleen weg als de inrichting ook echt veilig gedrag 

oproept en de vraag is of dat altijd mogelijk is.  

29
e
 Bij de indeling van wegen is het weren van vrachtverkeer en woon-werk 

verkeer uit verblijfsgebieden belangrijk voor veiligheid en leefbaarheid. 

30
e
 Niet overal zijn zware en dure voorzieningen voor landbouwverkeer nodig: 

passeerhavens op plaatsen waar landbouwverkeer daardoor uit de 
bebouwde kom kan blijven en op andere plaatsen eerder een goedkope en 
lichte oplossing zoals grasbetonstroken. 

  

 
 

 

 


