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Samenvatting
De gemeente Roermond heeft een nieuw verkeersveiligheidsplan opgesteld. De aanpak van
verkeersveiligheid was de afgelopen jaren vooral gekoppeld aan de grotere projecten en objectief
verkeersonveilige locaties, terwijl regelmatig klachten binnenkwamen over andere locaties. Een veel
gehoorde uitspraak bij bewoners is dan ook “Moet er eerst een dode vallen, voordat we iets doen?”
Daarom is in het verkeersveiligheidsplan, naast de objectieve verkeersveiligheid, nadrukkelijke
aandacht besteed aan de subjectieve verkeersveiligheid en de bijbehorende gedragscomponenten
die in samenwerking met een gedragswetenschapper tot stand zijn gekomen. Dit heeft geresulteerd
in een gedragen uitvoeringsprogramma met een mix van subjectieve en objectieve locaties.
Inleiding
De gemeente Roermond heeft de afgelopen periode een nieuw verkeersveiligheidsplan opgesteld.
De aanpak van verkeersveiligheid was vooral onderdeel van grotere projecten met als gevolg dat
door veel inwoners niet werd gezien dat de verkeersveiligheid serieus werd aangepakt. Een veel
gehoorde kreet bij inwoners was dan ook vaak “er moet eerste een dode vallen, voordat de
gemeente iets gaat doen hier”. Alhoewel dit altijd werd tegengesproken is dit wel het geval als alleen
naar de objectieve gegevens wordt gekeken.
De gemeente heeft voor het opstellen van het verkeersveiligheidsplan gevraagd om niet alleen de
objectieve gegevens te analyseren, maar ook het psychologische vraagstuk wat vaak hierachter ligt.
Om hier invulling aan te geven is bij het opstellen van het nieuwe verkeersveiligheidsplan is, naast de
objectieve verkeersveiligheid, nadrukkelijk aandacht besteed aan de subjectieve verkeersveiligheid
en de bijbehorende gedragscomponenten om een gedragen plan te verwezenlijken.
Beleidskader en trends en ontwikkelingen
Bij aanvang van het project zijn de bestaande
beleidskaders in beeld gebracht. Het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid en Duurzaam Veilig 3.0 vormen de
grondvesten van het verkeersveiligheidsplan. In het
provinciaal Mobiliteitsplan Limburg is het veiliger
maken van het verkeer als strategisch doel vastgelegd,
terwijl het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
staat voor “nul-slachtoffers”, het op den duur
voorkomen van ernstige verkeersslachtoffers. De
gemeente Roermond had geen specifiek
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verkeersveiligheidsbeleid. Als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer & Vervoersplan Roermond
(GVVP) is het opstellen van een verkeersveiligheidsplan als actie vastgelegd. Daarnaast staat in het
GVVP Roermond voorgeschreven dat een plan van aanpak moet komen voor de aanpak van
zogenaamde probleemwegen (lees: sober ingerichte erftoegangswegen) en er een afwegingskader
moest komen voor klachten en meldingen. Het verkeersveiligheidsplan is hierin overkoepelend en
moet een koers uitzetten voor andere acties en leiden tot een aanpassing of aanvulling van het
Meerjarenuitvoeringsprogramma van de gemeente.
In aanvulling op het beleidskader zijn de trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de
verkeersveiligheid beschreven.
Objectieve verkeersveiligheid
De gemeente Roermond heeft de afgelopen jaren de blackspots aangepakt. Uit de analyse van de
ongevallendata kwam naar voren dat op de gemeentelijke wegen bij circa 75% van alle
verkeersslachtoffers een kwetsbare
verkeersdeelnemer betrokken was, vooral
(brom)fietsers.
Veelal jongeren (16 jaar), jong volwassenen (22-24
jaar) en ouderen (55+ jaar) zijn binnen de gemeente
Roermond als verkeersslachtoffer betrokken bij een
ongeval
De meeste letselongevallen vinden plaats op de
gebiedsontsluitingswegen 50 km/u en in mindere mate
op de erftoegangswegen 30 km/u. Het aantal
gebiedsontsluitingswegen in de gemeente Roermond is
beperkt, maar de intensiteiten liggen logischerwijs
hoger dan op de erftoegangswegen 30 km/u.
Subjectieve verkeersveiligheid
Om de mening van de inwoners over verkeersveiligheid op te halen is een online enquête opgesteld.
Met een vragenlijst is aan de inwoners gevraagd naar de beoordeling van de verkeersveiligheid
binnen de gemeente Roermond. Daarnaast konden de inwoners met een interactieve kaart locaties
aanduiden die zij als verkeersonveilig ervaren en dit nader onderbouwen. Deze online enquête is
aangekondigd via de gemeentelijke
communicatiekanalen en dit heeft geresulteerd in een
grote respons.
Circa 1.600 respondenten hebben met een online
enquête één of meerdere locaties aangedragen die
aandacht vragen ten aanzien van verkeersveiligheid.
Hieruit blijkt dat verkeersveiligheid leeft onder de
inwoners van de gemeente Roermond!
Ook onder de inwoners van Roermond komen de
gebiedsontsluitingswegen 50 km/u nadrukkelijk naar
voren als verkeersonveilig, maar dit geldt ook voor de
zogenaamde probleemwegen: wegen met een sobere
30 km/u inrichting die veelvuldig (oneigenlijk) worden
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gebruikt. De subjectieve onveilige locaties gelden volgens de respondenten vooral voor (e-)fietsers
en voetgangers (o.a. kinderen en ouderen). Vooral de intensiteit, het hard rijden en niet verlenen van
voorrang vormen een aandachtspunt als het gaat om de subjectief verkeersonveilige locaties.
Verder blijkt dat de locaties van de meldingen door de inwoners niet geheel overlappen met de
objectieve ongevallen. Zo zijn veel meldingen ingediend over de woonstraten in de gemeente, terwijl
deze woonstraten objectief gezien niet als aandachtslocaties naar voren komen. Daarom zijn deze
aandachtslocaties als aanvulling op de objectieve locaties inzichtelijk gemaakt om invulling te geven
aan de wensen van de inwoners.
Een gedragswetenschapper heeft de antwoorden op de open vragen als onderdeel van de online
enquête geanalyseerd. Gelet op de aard van de antwoorden blijkt dat er een psychologische
weerstand heerst onder de respondenten. Uit de hoeveelheid en toon van de reacties lijkt het erop
dat inwoners zich niet gehoord voelen over de verkeersveiligheid, of in elk geval geen vertrouwen
hebben dat er iets mee gedaan wordt. De respondenten verwachten actie van de gemeente!
Verder maken inwoners regelmatig melding van extreme snelheden van het verkeer en aso-rijders.
Hier heerst ook de opvatting onder de respondenten dat alles in Roermond gedoogd wordt.
Werksessie
In een werksessie zijn de bevindingen ten aanzien van de objectieve en subjectieve
verkeersveiligheid teruggekoppeld aan achtereenvolgens de ambtenaren van de gemeente,
stakeholders (bijvoorbeeld wijkraden, politie, fietsersbond e.d.) en raadsleden. Tijdens deze sessie is,
naast een terugkoppeling van de bevindingen uit de ongevallenanalyse, uitgebreid stilgestaan bij de
resultaten van de online enquête. Om een gedragen plan te verkrijgen is het immers van essentieel
belang om gehoor te geven aan de mening van de inwoners.
In de werksessie met de ambtenaren is de mening van de inwoners ten aanzien van
verkeersveiligheid gespiegeld. Zij herkennen zich in de reacties en zorgen vanuit de samenleving.
In de sessie met de stakeholders kwam de
beantwoording van de gemeente op
meldingen ten aanzien van
verkeersveiligheid nadrukkelijk aan de
orde. Vele klachten en meldingen onder de
inwoners gaan over de snelheid van het
verkeer. Hierop voert de gemeente
regelmatig snelheidsmetingen uit in de
wijken. Het resultaat van deze metingen
worden als V85-waarde teruggekoppeld
aan de melder(s) met de mededeling dat
deze acceptabel is of dat er geen budget
voorhanden is om de snelheid in de betreffende straat aan te pakken. De V85-waarde wordt door
inwoners anders geïnterpreteerd dan door verkeerskundigen. Op een aantal locaties die subjectief
als onveilig worden ervaren zijn de V95-waarden vergeleken met de maximumsnelheden en hieruit
volgt dat er veelal sprake is van een geringe overschrijding van de maximumsnelheid (overschrijding
<0 of 0-5 km/u). Onder de inwoners zorgt met name 15% van het verkeer dat de snelheid
overschrijdt voor de overlast in de omgeving. Dit speelt vooral buiten de reguliere spitsperioden. Er is
begrip voor het gegeven dat in vele gevallen geen budget beschikbaar is om een gehele straat te
reconstrueren, maar tijdens de sessie met de stakeholders kwam naar voren dat de partijen (o.a.
wijkraden) bereid zijn om samen met de gemeente de verkeersveiligheid in deze straten te
verbeteren.
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Onder de raadsleden kwam naar voren dat de gemeente in gesprek moet blijven met haar inwoners
om gehoor te geven aan de meldingen ten aanzien van verkeersveiligheid. De oproep is dan ook om
nadrukkelijk aandacht te besteden aan de subjectief onveilige locaties en deze te toetsen op basis
van de objectieve cijfers. Ook is het creëren van zelfbewustheid onder inwoners benoemd als een
belangrijk aandachtspunt, aangezien de meeste hardrijders de eigen inwoners zijn. Hoe laat je deze
mensen zien dat hun gedrag kan leiden tot gevaarlijke situaties?
Als resultaat van de werksessies is geconcludeerd dat de kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit
moeten krijgen bij de aanpak van verkeersveiligheid in de gemeente Roermond.
Toets infrastructuur en gedrag
De objectieve en subjectieve aandachtslocaties voor kwetsbare verkeersdeelnemers zijn
geobserveerd om inzicht te krijgen in de huidige inrichting en het verkeersgedrag. De
oversteekplaatsen voor langzaam verkeer bij de rotondes binnen de bebouwde kom komen veel naar
voren als aandachtslocaties. Zo blijkt dat de inrichting van deze oversteeklocaties niet uniform zijn
ingericht. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook een uniforme inrichting van de oversteeklocaties
voor langzaam verkeer, zodat de inrichting resulteert in het gewenst verkeersgedrag en verbetering
van de verkeersveiligheid.
Door de gedragswetenschapper zijn de bestaande gedragsbeïnvloedingsmaatregelen geanalyseerd.
Binnen de gemeente zijn alle basisscholen in het bezit van het Limburgs Verkeersveiligheidslabel,
omdat verkeersveiligheid structureel is opgenomen in het lesprogramma. Hiervoor ontvangen de
scholen ook een subsidie om de verkeerseducatie te stimuleren.
Ook is de gemeente aangesloten bij landelijke MONO- en fietsverlichtingscampagnes, maar voeren zij
nog geen campagnes op eigen initiatief uit.
Een aantal van de campagnes die worden ingezet in de gemeente is al eens getoetst op effectiviteit.
Het merendeel echter nog niet. Zonde, want het is nu niet duidelijk of de ingezette maatregelen wel
het gewenste effect hebben. Het advies was daarom ook om evaluaties uit te voeren voor de
verschillende campagnes die worden ingezet, zodat kan worden bepaald welke campagnes in het
vervolg moeten worden voortgezet en welke niet.
Gedragsinzichten moeten niet alleen worden meegenomen in educatie en campagnes, ook bij
herinrichtingen is het nodig om vanuit een gedragsbril naar de situatie te kijken. Komt de inrichting
overeen met het gewenste gedrag? Hoe stuurt de omgeving het gedrag? Door deze vragen mee te
nemen zullen campagnes op den duur ook veel minder nodig zijn: als de omgeving altijd aansluit op
het gewenste gedrag zullen mensen vanzelf het gewenste gedrag gaan vertonen.
De paradox tussen objectieve en subjectieve verkeersveiligheid is tevens een punt van aandacht.
Wanneer een situatie objectief veilig is, komt dit meestal doordat het subjectief onveilig is. Mensen
voelen zich onveilig en gaan daardoor extra opletten. Wanneer ze zich veilig voelen, en de situatie
dus subjectief veilig is, gaan mensen meer ontspannen en dus minder opletten. Daardoor wordt de
situatie objectief onveiliger. Deze paradox zal altijd blijven bestaan. Het is daarom belangrijk om een
visie te ontwikkelen op hoe er bijvoorbeeld wordt omgegaan met klachten van inwoners wanneer zij
zich onveilig voelen, terwijl de situatie juist veilig is.
Uit het resultaat van de enquête blijkt dat het sentiment is dat er nauwelijks wordt gehandhaafd in
de gemeente Roermond. ‘Alles wordt gedoogd’. Als inwoners en bezoekers dit gevoel hebben, is de
kans ook groot dat zij zich niet aan de regels houden. Ze worden tenslotte toch niet gepakt.
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Het lastige is dat er in 30 km/h zones ook niet kan worden gehandhaafd als de weginrichting niet
klopt met de snelheidslimiet. Gedragsbeïnvloeding door handhaving is in deze zones dan ook niet
mogelijk. Hiervoor is een andere aanpak nodig en gerichte gedragsinterventies bieden hiervoor een
oplossing.
Gedragsbeïnvloeding kan een groot deel van de mensen aanzetten tot het gewenste gedrag, maar de
echte ‘asorijders’ zijn alleen te beïnvloeden met handhaving. Handhaving moet daarom (waar
mogelijk) worden ingezet om de ernstige overtreders aan te pakken.
Actieplan en uitvoeringsplan
Het resultaat van de doorlopen stappen is verwerkt in een concreet actieplan op het gebied van
infrastructuur, gebruiker en organisatie. Ten aanzien van infrastructuur is per aandachtslocatie een
maatregelvoorstel uitgewerkt. Uit dit actieplan volgt dat de grootste (subjectieve) knelpunten onder
inwoners en bezoekers relatief makkelijk en met geringe financiële middelen zijn weg te nemen.
Denk hierbij aan extra snelheidsverlagende maatregelen, maar ook aan gedragsgerelateerde
maatregelen die ervoor zorgen dat mensen niet te hard rijden door de woonwijken.
Om het gevoel “Moet er eerst een dode vallen, voordat we iets doen?” onder de inwoners weg te
nemen gaat de gemeente actief aan de slag met inwoners. Zo gaat de gemeente toolkits (30 km/u
stickers, attentieborden e.d.) beschikbaar stellen voor bewonersinitiatieven. Ter ondersteuning van
deze bewonersinitiatieven gaat de gemeente Roermond een maand lang een snelheidsmeter
ophangen, geven zij voorlichting en vindt uiteindelijk ook daadwerkelijk controle door de politie
plaats. Op deze wijze faciliteert de gemeente haar inwoners om de aanpak van verkeersveiligheid
ook in de wijken goed zichtbaar te maken.
De maatregelen uit het actieplan zijn nader uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waarin de
maatregelen zijn uitgezet in de planning en tevens de te betrekken stakeholders en invloed op de
thema’s van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid zijn benoemd. Uit dit uitvoeringsplan volgt wat,
wanneer, met wie en waarom maatregelen worden uitgevoerd.
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Conclusies/aanbevelingen
Om te komen tot een gedragen verkeersveiligheidsplan is het essentieel om de mening van inwoners
over de (subjectieve) verkeersveiligheid mee te nemen. Dit geeft inzicht in hetgeen er leeft onder de
samenleving. Inwoners hebben immers veel kennis over de inrichting en het gebruik van het
wegennet binnen de gemeente. Alleen op deze wijze is het mogelijk om gerichte infrastructurele of
gedragsgerelateerde maatregelen in te zetten.
In Roermond heeft deze aanpak geresulteerd in een gedragen verkeersveiligheidsplan dat op
13 februari 2020 werd vastgesteld door de gemeenteraad. De raadsleden hebben de wethouder en
het college gecomplementeerd met dit plan en de wijze waarop het, met inspraak van
belanghebbenden, is opgesteld.

Literatuur/referenties/bronnen
- Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
- Duurzaam Veilig 3.0
- Gemeentelijk Verkeer & Vervoersplan Roermond
- Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)

Paper voor NVVC2020 | #aanpakken| 16 april 2020 Utrecht | nvvc-congres.nl

