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DOELGEBIED

“Werkgroep		
verkeersveiligheid	

	in	de	wijk”	



Onze	wijk,	veilig	en	met	op2male	
voorzieningen	

	
•  Posi5onpaper	
•  Analyse	verkeersveiligheid	
•  Resultaat	enquête	
•  Maatregelen	

	



		Posi5onpaper	

•  Integrale	benadering		
•  Draagvlak	
•  Innova5e	
•  Duurzaamheid	
•  Gelijkheidsbeginsel	en	objec5vering	van	

veiligheidsgevoel	
•  Conclusie	(hoofdpunten)	
	



v  Hoe	veilig	(onveilig)	is	onze	wijk/Apeldoorn?		
	
v Wat	zijn	de	feiten	en	wat	is	de	trend?	

v  De	meldingen	over	onveiligheid,	wat	valt	op?	

		Verkeersanalyse	



1.	Feiten	over	(on)veiligheid		2011/2015	(2001/2015)	
	

																																		Apeldoorn										Onze	wijk	
								slachtoffers	(met	letsel)						386	(4646)									5	(38)				25	alle	ong.				
									erns5g																																			177	(1267)									2		(16)	
									fataal																																							26				(	94)										0		(	1)		
	
										fietsers	en	voetg.																	90		10																	1	
										erns5g																																				49				9																	?					
										fietsers									12-17	jaar								23				?																

		Verkeersanalyse	



2.	Loca5es,	ongevallen	in	onze	wijk		(2011/2015)																																																				
								straat															frequen5e						slachtoffers	
								Koninginnelaan							 	9			4 	 	3		1	
								Loolaan	 	 	6			2												 	1			1	
									Zwolseweg														 	4			1													 	1			
								Langeweg																	 	2			2												 	1		1	
								Loseweg																				 	2			2	
								Gemzenstr.															 	2	
								Reeënlaan																 	1			1																	 	1		1	
											Overig	(zonder	slachtoffers,	enkelv.)													 	5	
																																																																																																																																																								--------------																																																																--------------	

				2)	kruispunt	incl.	dubbeltelling								 	25																											 		5				waarvan	2	 	
	 	 	 	 	 								erns5g													

		Verkeersanalyse	



3.		Veiligheidsbeleving,	hoe	werd	er	
						gereageerd?		
																													86	meldingen		van	2001-2010	
																							16	meldingen	vanaf	2013/2015	
	
	Categorieën:	(2001	/2010)	
v  			Verkeersonveiligheid	kruispunt/oversteek							48	
v  			Parkeeroverlast/parkeerprobleem																					37	
v  			Te	hard	rijden	of	daaraan	gerelateerd															17																																										
v  				Overig																																																																								7	

		Verkeersanalyse	



4.	Meldingen;	Categorieën	(vervolg)	
	
v  Verkeersveiligheid	kruispunt	oversteek	
						Koninginnelaan						 	18		maal	
						Loseweg																				 	10	
						Loolaan																								7	
						Hertenlaan																		3				(7	overige	str.	1	maal)	
	
v  Parkeren,	overlast	
						Loolaan																						 	13	
						Kweekweg																			6	
						Loseweg																						5	
						Koninginnelaan										2	
						Langestraat																	4	
								

		Verkeersanalyse	



5.	Conclusies	
Ø  De	veiligheid	is	duidelijk	verbeterd	in	wijk	en	stad.		
Ø  Onze	wijk	is	rela5ef	veilig	t.o.v.	Apeldoorn	als	

geheel.	
Ø  De	veiligheid(sbeleving)	vraagt	om	ac5e,	de	

knelpunten	zijn	benoemd.	
Ø  De	registra5e	van	ongevallen	is	sterk	verslechterd	

(mede	door	landelijk	beleid).	
Ø  Er	worden	maar	beperkt	fundamentele	analyses	(en	

gerichte	opvolging)	uitgevoerd	door	onze	gemeente.		
Ø  Beeld	ongevallen	en	meldingen	komen	grotendeels	

overeen	met	de	uitslag	van	de	enquête.		
	

		Verkeersanalyse	



•  Verspreid	onder	1200	adressen	
•  Respons	112	personen	=	±10%	

•  62	enquêtes	op	papier	
•  5	reac5es	via	de	mail	
•  45	reac5es	via	padlet	

		Enquête	



		Resultaat		
		enquête	

*				toevoeging	presenta5e	29	juni	



		Zuid	



		Analyse	Zuid	

Daendelsweg/Emmalaan		
•  Snelheid	
•  Overzicht	op	kruisingen	
•  Gevaarlijk	voor	fietsers	en	voetgangers	
•  Parkeren	zorgt	voor	versmalling	rijbaan		
	
Overige	
•  Gevaarlijke	oversteek	Loseweg/Nassaulaan	fietsers		
•  Gevaarlijke	oversteek	thv	Emmalaan/	Regentesselaan	voor	

fietsers		
•  Parkeren	Kweekweg	probleem	op	piekuren	

Veel	verschillende	gebruikers	komen	bijeen	en		
doorkruisen	elkaar	in	dit	deel	



		Noord	



		Analyse	noord	
Koninginnelaan	
•  Snelheid	wordt	heel	vaak	genoemd	
•  Gevaar	gerelateerd	aan	parkeren	
•  Bovenstaande	punten	heem	effect	voor	fietsers	en	

voetgangers	
	
•  Oversteek	wordt	gemist	op	Koninginnelaan	voor	met	name	

voetgangers	thv	Tulpenlaan	
•  Oversteek	Langeweg	wordt	mbt	overzicht	voor	meerdere	

weggebruikers	benoemd	

Overige	
•  Snelheid	op	Langeweg	en	Hogeweg	wordt	vaak	benoemd	

	
gelijkwaardig	gebruik	van	de	weg	staat		

onder	druk	in	dit	deel	



		Hoofdthema’s	
Veiligheid	

•  Snelheid	
•  oversteken	
•  overzicht	

Parkeren	
•  onveiligheid	tgv	parkeren	
•  pieken	in	gebruik	wijk	als	parkeerterrein	

Sociaal		
•  begaanbaarheid	voetgangers	
•  speelgelegenheid	kinderen	
•  verblijfsgebied	ouderen	

Groen		
•  meer	bomen	
•  minder	verharde	tuinen	
•  groenstroken	afwisselen	met	parkeerhavens	

Onderhoud	
•  onderhoud	wegen	staat	onder	druk	
•  stoepen	zijn	niet	overal	goed	begaanbaar	
	



		Aandachtspunten	

•  veilige	fietsroutes	
•  goed	bewandelbare	wijk		
•  groene	wijk	
•  plek	om	te	verblijven	
•  ruimte	voor	spelende	kinderen	

	



		Conclusie		
		enquête		

	
•  Over	het	algemeen	kunnen	wij	stellen	dat	op	basis	van	de	

binnen	gekomen	reac5es	de	wijkbewoners	enthousiast	
spreken	over	de	wijk.	Men	ervaart	de	wijk	als	plezierig	en	
authen5ek	(soms	kleine	straatjes,	oudere	woningen,	divers	
etc	etc).		De	sugges5es	en	verbeterpunten	zijn	vooral	te	
koppelen	aan	het	verbeteren	van	de	woon-	en	leeolimaat.			

•  Enquête	geem	voldoende	inzicht	waar	verbeterpunten	zijn	
op	het	gebied	van	veiligheid	

		
•  Terugkerende	thema’s	zijn	groen,	veilige	en	overzichtelijke	

oversteek	plekken,	speelplekken	voor	kinderen		

	



		Samenvapend	

•  Enquête	sluit	in	grote	mate	aan	op	de	
verkeersanalyse	

•  Veiligheids-	en	leeqaarheidsbeleving	is	
uitgangspunt	

•  De	gegeven	input	vormt	de	onderlegger	
voor	ontwikkelagenda	

•  Goede	samenwerking	met	de	gemeente	
•  Hand	in	hand	met	Verkeersvisie	2016-2030	



			
•  Doorvoeren	snelheid	beperkende	maatregelen		op	de	

Koninginnelaan,	Langeweg	en	Hogeweg,	conform	voorstel.	
•  Kruispunten	overzichtelijker	maken,	o.a.:	
							Koninginnelaan/Daendelsweg/Emmalaan/	Regentesselaan	
							Koninginnelaan/Langeweg	
•  Kwaliteit	tropoirs	verbeteren,	steeds	minimaal	voor	een	kant	

van	de	weg	geschikt	maken	voor	kinderwagen/rolstoel.	
•  Veilige	oversteekplaatsen	op	Koninginnelaan;	o.a.	met:	

Tulpenlaan,	Langeweg,	Regentesselaan,…..	
•  Aanpassen	inrij	kwaliteit	parkeerplaatsen	
•  Fietsveiligheid	vergroten;	kruising	fietsroutes	met	o.a.	

Koninginnelaan	mee	aanpassen.	
•  Speelgelegenheid	voor	kinderen,	openstelling	speelplaatsen	

buiten	school5jd.	
	

		Maatregelen	Wijk	



		Denkrich5ngen	

1		Toepassen	DSI	borden	
op	korte	termijn	wordt	er	één	DSI	aangescham	door	de	
gemeente	om	te	rouleren		



		Denkrich5ngen	

2		Gemeente	past	-werk	met	werk-	toe	
er	wordt	meegelim	op	onderhoud	Koninginnelaan	2018	



		Denkrich5ngen	

3  Veilige	oversteekplaats	op	Koninginnelaan	
							veilig	voor	met	name	ouderen	en	kinderen	te	voet	



		Denkrich5ngen	

4				Plaatsen	bankje	ism	Wijkraad	
							onze	wijk	als	verblijfsgebied	

“Uren,	dagen,	maanden,	jaren,	
	
Vliegen	als	een	schaduw	heen.	
Ach!	wij	vinden,	waar	wij	staren,	
Niets	bestendigs	hier	beneên!”	



		Denkrich5ngen	

5				Parkeren	combineren	met	groen	
							idee	aangedragen	vanuit	de	enquête		


