
Beantwoording raadsvragen D66 

1. In hoeverre beschouwt u de uitkomsten representatief voor de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug? 
Op deze vraag kan niet een eenduidig antwoord worden gegeven. De uitkomsten uit het 

betreffende onderzoek hebben namelijk betrekking op subjectieve verkeersveiligheid. 

Binnen de verkeersveiligheid wordt een verschil gemaakt tussen subjectieve en objectieve 

verkeersveiligheid. Objectieve verkeersveiligheid betreft geregistreerde verkeersongevallen. 

Kijkend naar de locaties waar de objectieve verkeersongevallen voornamelijk vallen en de 

locaties zoals deze in dit onderzoek zijn gemeld, is het niet zo dat deze gegevens (volledig) 

met elkaar overeenstemmen. Dit komt vaker voor. Objectief gezien ligt het accent met name 

op de N-wegen (zowel binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom). De 

intensiteiten op deze wegen en de wettelijke toegestane snelheid zijn het hoogste en 

daarmee neemt ook de kans op een ongeval toe. In de bijlage treft u een globale 

ongevallenkaart aan met alle geregistreerde ongevallen in de periode 2014-2018. 

 

25% van alle meldingen hebben betrekking op een situatie die binnen een schoolomgeving  

van 500 meter ligt. Dit betekent hemelsbreed dus een gebied van 1 km. Het gros van de 

kernen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn qua opzet dusdanig dat zij een lint 

vormen langs de N225. Anders gesteld, de kans dat dit aan de orde is, is op basis van een 

criterium van 500 meter behoorlijk groot omdat al snel het merendeel van het grondgebied 

van een kern er binnen valt. Ter illustratie zijn voor de kernen Leersum en Amerongen de 

betreffende gebieden weergegeven.  

 

 
 



 

 

2. Gaat u deze uitkomsten bespreken in het Verkeersberaad? 

Het is altijd nuttig om resultaten als deze te bespreken met het verkeersberaad. Het verdient 

wel aanbeveling om eerst de meldingen van MOVN te analyseren, voordat we de 

uitkomsten bespreken in het Verkeersberaad. Er is bijvoorbeeld nog geen eenduidigheid 

welke meldingen inhoudelijk gerelateerd zijn aan schoolomgeving en wat een 

schoolomgeving is.  

3.    Welke acties gaat u uitvoeren om de verkeersonveiligheid bij scholen terug te 

dringen? 

De GUH heeft altijd aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Al sinds jaren 

zijn we een UVL-gemeente (UtrechtsVerkeersveiligheidsLabel; een soort van 

kwaliteitskenmerk op het gebied van verkeersveiligheid) en hebben we in samenwerking 

met scholen op een hele diverse wijze getracht de situaties ter plaatse te verbeteren. Ook 

binnen het uitvoeringsplan GVVP is er een project opgenomen ten behoeve van 

schoolomgevingen. Aangezien wij waarde hechten aan het belang van dit project hebben we 

ervoor gekozen om dit project in de basis buiten de discussie van spoor 3 van de financiële 

opgave van de gemeente te houden. 

Zo gaan wij bijvoorbeeld in Leersum in samenwerking met de basisschool de Meander de 

directe schoolomgeving verbeteren (aanbrengen van schoolzone, opvallende kleurrijke 

palen, snelheidsdisplays). In Doorn en het Oostrom gaan we de schoolomgeving veiliger 

maken door het aanleggen van een zoen & zoefstrook. Ook wordt het Oostrom en de 

Engelenburg een 30 km zone.  

Naast infrastructurele maatregelen organiseren we in samenwerking met Veilig Verkeer 

Nederland en ANWB ook projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Zo is dit jaar bij  

basisschool de Meander in Leersum een enquête uitgezet onder ouders over verkeersgedrag 

en is er een parkeeractie gehouden met kinderen. Ook is er weer een overeenkomst 

afgesloten met ANWB om streetwise (verkeerseducatielessen onder kinderen) op scholen 

binnen de Utrechtse Heuvelrug te geven. Uiteraard ondersteunen wij ook de 

verkeersexamens in het basisonderwijs. 

4. Gaat het u in gesprek met de provincie in gesprek over een mogelijke gezamenlijke 

aanpak? 

Een hoop activiteiten die wij op dit gebied ontplooien worden reeds op directe dan wel 

indirecte wijze uitgevoerd in samenwerking met de provincie. 

 



5. Wat heeft het College van de Raad nodig om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid 

binnen onze gemeente, en dan met name bij scholen, verbetert? 

 

Vanuit het GVVP is er jaarlijks een budget (€ 28.000) om de verkeersveiligheid van 

schoolomgevingen te verbeteren. Tenminste behoud van, of beter gesteld verhoging van, 

het budget betekent dat we meer kunnen doen aan de veiligheid bij schoolomgevingen.  

Daarnaast heeft een groot deel van de problematiek ook te maken met verkeersgedrag. 

Fysieke oplossingen kunnen weliswaar in specifieke situaties een relevante bijdrage leveren 

aan een situatie maar gedrag blijft de basis waaraan gewerkt moet blijven worden. 

 

 

 

  


