
 

 

 

 
 

 

 

 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 

 

 

Van : PvdA (Pieter Jan Scholtanus) 

 

Datum indiening : 8 september 2022 

 

Aan : Het college van burgemeester en wethouder 

 

Onderwerp : Onveilige verkeerssituaties in kernen en wijken 

 

Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 

 

Datum tussenantwoord : 

(indien van toepassing) 

 

Datum beantwoording : 4 oktober 2022 

 

Toelichting: 

Via verschillende kanalen (mail, griffynet, MOR, etc.) komen er geluiden bij de gemeenteraad Súdwest Fryslân, dat er 

onveilige verkeersituaties zijn in verschillende kernen en wijken van de gemeente Súdwest-Fryslân. 

 

We noemen hier een drietal. De kruising nabij de school in Sibrandabuorren, het handhaven / aanpassen van de 30 km-

zone in Workum en het handhaven / aanpassen van de 30 km zone in Exmorra. In alle drie gevallen wordt er door de 

gemeente geantwoord dat de situatie bekend is, maar dat er geen financiële middelen zijn om hier iets aan te doen. 

 

Gezien de incidentele middelen die het afgelopen jaar zijn verkregen door de gemeente, is het tekort aan financiële 

middelen geen steekhoudend argument. Daarnaast is bij de handhaving van een 30 km zone ook het verkeersgedrag 

van inwoners / bezoekers belangrijk. 

 

De PvdA Súdwest-Fryslân heeft de volgende vragen. 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
1. Is het college op de hoogte van de verschillende onveilige verkeerssituaties in de gemeente? En  

zo ja, hoe kijkt het college hier tegenaan? 

 Antwoord: 
Verkeer leeft. Vanuit de verschillende plaatselijke-, dorps- en wijkbelangen krijgen wij hier vaak  
vragen over. Wij zijn bekend met verschillende locaties die als onveilig worden ervaren. Binnen de 
verkeerskunde wordt er onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. 
Objectief gezien zijn de echt onveilige situaties in het verleden aangepakt. In de ongevallendata zien 
we dan ook geen ongevallen concentraties meer terug. Ongevallen die nu plaatsvinden zijn veel meer 
verspreid over de gehele gemeente. De oorzaken zijn ook meer “bestuurders afhankelijk”. Hier heeft 
de weginrichting geen invloed op.  
De subjectieve onveiligheid is een fenomeen wat lastiger te duiden is. Wat voor de één als onveilig 
wordt ervaren is dat voor de ander juist geen enkel probleem. Ook kan de inrichting aan alle 
voorwaarden voldoen, dan nog kunnen mensen iets als onveilig ervaren.  
 
Er zijn locaties en wegen waar een optimalisatie van de weginrichting zou kunnen plaatsvinden. Met 
name het verbeteren van de inrichting van bepaalde 30 km/u gebieden is een item. Daarnaast wil ons 



college in gaan zetten op de verbetering van de positie en de veiligheid voor de fietsers.  
 
In de jaren 90 is het Duurzaam Veilig principe over heel Nederland uitgerold. Hiermee is de 
verkeersveiligheid aantoonbaar verbeterd. Eén van de dingen die hieruit voort is gekomen is de 
invoering van 30 km/u zones. De meeste wegen binnen de bebouwde kommen hebben al een inrichting 
gekregen die hierbij past. Waar de gemeente relatief vaker meldingen over krijgen, zijn de wegen die 
binnen de bebouwde kom een belangrijkere functie hebben. Bijvoorbeeld de doorgaande wegen in een 
dorp of wijk. Deze straten zijn vanuit de historie breder dan normaal omdat het hier drukker is. Door 
de ruimere dimensionering wordt er vaak sneller gereden. De snelheid in combinatie met bijvoorbeeld 
veel fietsers is vaak de oorzaak van subjectieve onveiligheid. Dit noemen wij de zogenaamde grijze 
wegen. Deze wegen vallen wel binnen de 30 km/u, maar hebben niet de gewenste inrichting. Een 
voorbeeld hiervan is de Hearewei in Workum, maar bijvoorbeeld ook de Touwenlaan in Makkum, de 
Keizersmantel in Sneek, de Harlingerstraat in Bolsward, en zo zijn er nog wel een aantal te noemen.  
 
In de Dorpsstraat in Exmorra zijn metingen gedaan en die hebben aangetoond dat het er qua verkeer 
relatief rustig is en dat er niet te snel gereden wordt. Daarnaast heeft de Dorpsstraat een 
weginrichting die goed past bij een 30 km/u gebied.    
  

2. Is het college op de hoogte van de onveilige verkeerssituaties rondom scholen in onze gemeente?  
Zo ja, welke kernen of wijken betreft het? 

 Antwoord: 
De situatie rondom scholen is ons bekend. Ook hier zijn in gevallen optimalisaties mogelijk. In het geval 
van de school in Sibrandabuorren was er een voorstel om de aansluiting op de openbare weg aan te 
passen. Echter, bij de bouw zijn geen financiële middelen vrijgemaakt om ook de openbare ruimte in 
de omgeving aan te passen. Hierdoor zijn er nu geen mogelijkheden om grote aanpassingen te doen. 
Daarnaast kijken we hierbij niet alleen naar de weginrichting, maar ook naar het gedrag van het haal- 
en brengverkeer. Hiervoor werken we o.a. samen met de scholen en Veilig Verkeer Nederland aan het 
project veilige schoolomgeving. 
 

3 Is het college van mening dat de incidentele gelden die in 2022 worden ontvangen kunnen worden 
ingezet om verkeersonveilige situaties op te lossen? En zo ja, waar en in welke wijken en kernen  
binnen onze gemeente?  
 

 Incidenteel is er in 2021 € 400.000 ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn al op, o.a. ingezet voor 
verschillende situaties in Sneek, de ovonde in Makkum, Ysbrechtum, Arum. Omdat het incidentele 
middelenwaren, kunnen we nu niets meer uitvoeren. Als we meer willen oplossen zijn structurele 
middelen nodig.  
  
Als voorbeeld het realiseren van een drempel kost gemiddeld € 40.000 en de ovonde bij Makkum heeft 
€ 400.000 gekost. Omdat werkzaamheden gecombineerd konden worden waren deze kosten lager en 
door het incidentele bedrag was het mogelijk om hiervoor 50% subsidie te ontvangen.  
 
Infrastructurele maatregelen zijn dus duur. Voor een herinrichting van een complete straat (zoals 
bijvoorbeeld de Touwenlaan in Makkum) moet al snel rekening gehouden worden met meerdere 
tonnen of tot over de miljoen euro.  
 
Het Rijk heeft nu een subsidieregeling in het leven geroepen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid. Het Rijk ziet ook dat de meeste ongevalslocaties er niet meer zijn en heeft om die 
reden een subsidieregeling opgesteld die er op is gericht om subsidie te verstrekken voor de locaties  
waar de meeste risico’s op ongevallen zijn. Op basis van allerlei data (snelheidsgegevens, 
intensiteiten, doelgroepen, aantal fietsers etc.) kan worden bepaald waar de risico’s het grootst zijn.  
Wij hebben inmiddels een risico analyse opgesteld, waarmee we nu ook gericht subsidie voor 
specifieke maatregelen kunnen gaan aanvragen. Voorwaarde bij deze subsidieregeling is dat de 
gemeente zelf 50% hiervan moet bijdragen. Op dit moment zijn hiervoor nog geen financiële middelen 
in de gemeentelijke begroting opgenomen. Dit betekent concreet dat er nu nog geen maatregelen 
uitgevoerd kunnen worden. Op dit moment kan er alleen in geval van groot onderhoud gekeken 
worden of er verkeersveiligheidsmaatregelen meegenomen kunnen worden.  
 

4. Is het college van mening dat er voor wat betreft de 30 km zones binnen onze gemeente gedrags-
verandering noodzakelijk is? En zo ja, is er een campagne “respecteer 30 km zones” mogelijk om 
mensen aan te spreken op het verkeersgedrag? 
 

 Antwoord: 
Ja, wij delen die mening. Zoals eerder beschreven is er qua inrichting voor bepaalde 30 km/u 
gebieden een optimalisatie mogelijk, voor alle overige gebieden zien wij dat het individuele 
verkeersgedrag van bestuurders vaak de oorzaak is van het gevoel van onveiligheid. Bestuurders die 
bijvoorbeeld te laat van huis zijn vertrokken en gehaast met te hoge snelheid door de straat rijden, 
niet goed opletten, gebruik mobiele telefoon achter het stuur, geen gordel dragen etc.. Vanuit het 



Rijk zijn hiervoor meerdere campagnes in het leven geroepen. Op TV komen spotjes voorbij van 
bijvoorbeeld “Mono, ongestoord onderweg”,  “check wat vaker je snelheid” en de BOB reclames. Ook 
langs de weg wordt dit op borden aan de bestuurder getoond. Op https://www.komveiligthuis.nl/ 
vindt u de verschillende campagnes.  
 
Vanuit de gemeente zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van een soort toolbox om 
inwoners en lokale belangen te helpen met het delen van informatie over snelheidsoverlast en wat je 
met elkaar hier op het gebied van bewustwording aan kan doen.  
  

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 
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