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Inleiding
Volgens NH-nieuws is Noord-Holland de gevaarlijkste provincie om te fietsen 1. Blijkens
informatie van Rijkswaterstaat is Heemstede daarin ook nog eens koploper. In Heemstede
vinden per 10.000 inwoners 8,7 ongelukken met fietsen plaats. Dat zou betekenen dat
Heemstede de meest fietsgevaarlijke gemeente van Nederland is.
Vragen:
1. Herkent het college de cijfers van Rijkswaterstaat? Komen deze cijfers overeen met de
cijfers van de politie en die van het centraal bureau voor de statistiek?
De gemeente hanteert de ongevalscijfers van V IA STAR, een samenwerking van
regio, wegbeheerders, politie en verzekeraars. Heemstede scoort in VIA STAR
eveneens relatief hoog en daarmee herkent het college zich in de cijfers van
Rijkswaterstaat.
2. Kan het college, voor de periode 2018 – 2021 aangeven waar in Heemstede
ongevallen met fietsers hebben plaatsgevonden?
Ongevallen met fietsers in Heemstede vinden op diverse locaties plaats. De meeste
fietsongevallen vinden plaats waar fietsers andere verkeersstromen kruisen, ofwel op
oversteken en kruispunten.
Hoe drukker de oversteek of het kruispunt, des te hoger ligt het aantal ongevallen. Er
zijn, na het bekijken van de ongevalscijfers, geen onverwacht grote verschillen
geconstateerd tussen kruispunten in Heemstede.
3. Welke maatregelen heeft het college genomen om de verkeersveiligheid van fietsers
in Heemstede te verbeteren?
De gemeenteraad heeft het WCP aangenomen, een plan om op zoveel mogelijk
wegen in Heemstede de snelheid te verlagen naar 30 km per uur. Door een lagere
rijsnelheid wordt het aantal ongevallen en de gevolgen daarvan verminderd.
Op veel plaatsen zijn de fietspaden en oversteken voor voetgangers en fietsers de
afgelopen jaren verbeterd. Denk bij de verbeteringen voor de fietsveiligheid aan:
- De oversteek Glipper-Dreef t.h.v. de Sportparklaan;
- De oversteek Heemsteedse Dreef t.h.v. de Camplaan;
- De oversteek Johan Wagenaarlaan;
- De bredere fietsstroken bij de herinrichting van de Provinciënlaan;
- Het verbeterde fietspad op de Leidsevaartweg;
- Het instellen van éénrichtingsverkeer op meerdere wegen.
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4. Welke maatregelen is het college voornemens te nemen om de verkeersveiligheid van
fietsers in Heemstede te verbeteren?
Steeds meer wegen worden aangepakt in het kader van het WCP. Naast
verbeteringen in de WCP-projecten blijft Heemstede ook elders inzetten op de
verbetering van oversteekplaatsen, voor voetgangers en fietsers. De ongevalscijfers
uit VIA STAR en het artikel tonen immers aan dat we hier een opgave hebben.
Met de provincie wordt medio 2023 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)
ingevoerd, een nieuw risicogestuurd kader om de verkeersveiligheid in gemeenten te
verbeteren. Niet alleen wordt ingegrepen wanneer ongevallen de directe aanleiding
zijn, maar ook wordt per gemeente een risicoprofiel opgesteld om ongelukken
tevoren zo veel als mogelijk te voorkomen.
Een dergelijk risicoprofiel bestaat uit diverse onderdelen, zoals: zijn alle straten op de
juiste wijze ingericht (past de inrichting bij de toegestane maximumsnelheid), wat is
de gemiddelde leeftijd van verkeersdeelnemers, bij hoeveel eerdere ongevallen
speelde drank of drugs een rol?
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