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De fractie van de ChristenUnie 
t.a.v. de heer H. Wiesenekker 
 
 

Geachte heer Wiesenekker,  
 
Op 2 februari 2018 heeft u schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening van de gemeenteraad, over de verkeersveiligheid bij fietsover-
steekplaatsen. Specifiek worden vragen gesteld over de oversteek over de Vellerse-
laan en Burgemeester Labreelaan in Barneveld. Hierbij beantwoorden wij uw vragen 
per oversteeklocatie.  
 
Oversteek Burgemeester Labreelaan 
 
Vraag 1: Hoeveel verkeersongevallen zijn er het afgelopen jaar geregistreerd op de 
Burgemeester Labreelaan? 
 

Antwoord: in de periode 1 januari 2014 tot 20 februari 2018 zijn geen ongevallen gere-
gistreerd op de fietsoversteek ter hoogte van de Notarisappel/scholencomplex (bron: 
VIA Statistiek Ongevallen). Wel is ons op basis van meldingen en berichten in de Bar-
neveldse Krant bekend dat er aanrijdingen hebben plaatsgevonden.  
 
Vraag 2: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen op de Burgemeester La-
breelaan? 
 
Antwoord: voor zover wij dit kunnen nagaan zijn de ongevallen/aanrijdingen die op de 
oversteek hebben plaatsgevonden te wijten aan het niet verlenen van voorrang.  
 
Vraag 3: Is het college bereid om de situatie te analyseren en in samenspraak met 
inwoners na te denken over verbeteringen met het doel om te komen tot een veiligere 
situatie? 
 
Antwoord: ja, daar zijn wij toe bereid. Ook in 2016 zijn in overleg met belanghebbenden 
maatregelen getroffen om automobilisten beter te attenderen op de oversteek. Deson-
danks is (het gevoel van) de onveiligheid niet geheel weggenomen. Wij zullen in eerste 
instantie met het wijkplatform in overleg treden om de problematiek en mogelijke verbe-
teringen te bespreken.  
 
Oversteek Vellerselaan 
 
Vraag 4: Wanneer verwacht het college te komen met de aangekondigde maatregelen 
ter verbetering van de verkeersveiligheid op de situatie? 
 
Antwoord: de aanpak van de oversteek is opgenomen in het maatregelpakket 2018 van 
het GVVP. Er is een voorstel (schetsmatig) uitgewerkt waarmee het wijkplatform op 
hoofdlijnen kan instemmen. De komende maanden wordt de omgeving en de politie 
geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen en wordt op basis van eventuele 
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reacties de maatregel verder uitgewerkt. Realisatie van maatregelen is voorzien in de 
tweede helft van 2018. 
 
Overige locaties 
 
Vraag 5: Wat heeft het college in 2017 gedaan met de aandachtspunten en welke situ-
aties zijn daadwerkelijk opgepakt? 
 
Antwoord: wij gaan er vanuit dat u doelt op door uw fractie geïnventariseerde verkeers-
onveilige situaties voor fietsers (25 augustus 2016). Deze locaties/aandachtspunten 
zijn opgenomen in het maatregelpakket van het GVVP en worden de komende jaren 
opgepakt.  
 
Vraag 6: Hoe brengt het college verkeersonveilige situaties in kaart?  
 
Antwoord: via de ongevallendatabase Via Statistiek Ongevallen (geregistreerde onge-
vallen). Daarnaast luisteren we naar signalen van inwoners (via het meldpunt openbare 
ruimte), wijkplatforms en belangenorganisaties als VVN en Fietsersbond. In het recent 
vastgestelde GVVP zijn financiële middelen gereserveerd om verkeersonveilige loca-
ties aan te kunnen pakken. 
 
Vraag 7: Wanneer zijn situaties dusdanig onveilig dat ze verbeterd worden? Welke 
normen worden daarvoor gehanteerd? 
 
Antwoord: de urgentie om op een locatie maatregelen te treffen wordt bepaald door 
een opvallend aantal (geregistreerde) ongevallen met een ernstige afloop en/of meer-
dere klachten over (een gevoel van) onveiligheid.   
 
Vraag 8: Op welke wijze betrekt het college inwoners bij het verbeteren van verkeers-
onveilige situaties? 
 
Antwoord: de aanpak verschilt per locatie en situatie, maar gebruikelijk is om in eerste 
instantie samen het wijkplatform de maatregelen en de wijze van het betrekken van 
bewoners te bepalen. Vervolgens worden andere betrokkenen zoals omwonenden 
geïnformeerd en krijgen ze de gelegenheid om mee te denken over de plannen, bij-
voorbeeld tijdens een inloopbijeenkomst.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris burgemeester 


