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ONDERWERP
Rapportage verkeersongevallen Heemstede 

SAMENVATTING
De Verkeersveiligheidsrapportage 2015 -2018 vast te stellen. Deze geeft een beeld van hoe 
het staat met de verkeersveiligheid in Heemstede en is input voor de speerpunten op het
gebied van verkeersveiligheidsbeleid in Heemstede.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Actiepunt 18-42 commissie Ruimte
 Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

BESLUIT B&W
1. De Verkeersveiligheidsrapportage 2015 -2018 vast te stellen;
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

AANLEIDING
De aanleiding is de toezegging van de wethouder om de gemeenteraad pro actief te 
informeren over de verkeersveiligheid in Heemstede (actiepunt18-42 commissie Ruimte).
De cijfers van het jaar 2018 zijn onlangs bekend gemaakt. Deze zijn verwerkt in de 
Verkeersveiligheidsrapportage 2015 -2018. De rapportage wordt nu verstrekt zodat heel 
2018 is meegenomen. 
In bijgevoegde rapportage wordt een beeld gegeven over verkeersongevallen in Heemstede 
die zich in de periode 2015-2018 hebben voorgedaan (zie bijlage 1). Een geactualiseerde 
rapportage zal vanaf heden jaarlijks aan de raad worden verstrekt en als input dienen voor 
de speerpunten op het gebied van verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid Heemstede 
Heemstede is een redelijk verkeersveilige gemeente gebleken in de afgelopen vier jaar. Er 
zijn wel plekken waar meer ongevallen plaats vinden dan elders in de gemeente, dit zijn 
vooral locaties waar ook de verkeersintensiteit hoog is. Dit zijn (met uitzondering van het 
kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan waar reeds een plan voor is) locaties op of in de 
buurt van het bij elkaar komen van de regionale routes N201 – N208. 
Er is één dodelijk ongeval in Heemstede geregistreerd. Dit ongeval heeft, voor zover valt na 
te gaan, echter geen relatie met de verkeersveiligheidssituatie ter plekke. 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid en uitwerking
Op landelijk niveau wordt sinds kort meer aandacht besteed aan verkeersveiligheid. De 
reden hiertoe is dat in de afgelopen decennia ’s het aantal slachtoffers in het verkeer afnam, 
maar dat daar in de afgelopen jaren een kentering in is gekomen en het aantal slachtoffers 
zelfs aan het toenemen is. Om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen heeft het Rijk 
besloten dat er een nieuwe aanpak nodig is. Hiertoe is het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV, zie bijlage 2) en het startakkoord (zie bijlage 3) opgesteld. Dit 
startakkoord heeft de VNG ondertekend namens alle gemeentes. De doelstelling hiervan is 
te komen tot nul verkeersslachtoffers in 2030. Daarbij hoort dan ook geen of zo min mogelijk 
(ernstige) verkeersgewonden in 2030.
Dit plan krijgt per regio een deeluitwerking met als resultaat een uitvoeringsagenda. 
Heemstede participeert hier actief in mee. Afhankelijk van hoe deze uitwerking in de 
komende maanden vorm krijgt wordt een regionaal uitvoeringsplan gemaakt en daarin of 
daarnaast een verkeersveiligheidsplan voor Heemstede.
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Aanpak korte termijn verkeersongeval concentratie punten
Vooruitlopend op de uitwerking van het SPV is het wenselijk om nu al meer werk te maken 
van verkeersveiligheid in de gemeente. De reden hiervan is dat het college de ambitie heeft 
om de verkeersveiligheid te verbeteren en dat gezien de ambitieuze doelstelling van het 
SPV is tempo geboden.
Voor de korte termijn is daarom het plan om te beginnen met de locaties waar de meeste 
ongevallen plaats vinden, deze nader te beschouwen en daarbij te kijken of verbeteringen 
mogelijk zijn. 

Hierbij wil het college via drie kanten beginnen met de aanpak uit de top 5 locaties van 
ongevallen uit de afgelopen vier jaar, zoals deze vermeld staan in de 
verkeersveiligheidsrapportage. Deze aanpak houdt in: 

1. Nadere analyse van ongevallen uit de top 5. Zitten hier aanknopingspunten in voor 
verbeteringen?

2. Verkeerstechnisch onderzoek van locaties uit de top 5. Voldoet de locatie aan de 
gewenste verkeerskundige infrastructurele inrichting? (zoals; zicht, bebording, 
wegmarkering, verlichting, materiaalgebruik etc.)

3. Observatie verkeersgedrag bij locaties uit de top 5. Met een visuele observatie wordt 
een beter beeld verkregen van hoe verkeer zich gedraagt op het specifieke punt en 
of dit aanleiding is om maatregelen te treffen.

De top 5 van verkeersongeval concentratiepunten in Heemstede uit de periode 2015-2018 
zijn: 

I. Herenweg – Zandvoortselaan – Lanckhorstlaan 
II. Roemer Visscherplan – Zandvoortselaan
III. Camplaan – Heemsteedse Dreef (hier is reeds een plan voor)
IV. Lanckhorstlaan – Bronsteeweeg
V. Herenweg – Kerklaan – Willem-Alexanderplein

Relatie met Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede
Verkeersveiligheid en maatregelen om deze te verbeteren staan los van de projecten uit 
Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede die gericht zijn op het verbeteren van de 
leefbaarheid. Ondanks dat deze los van elkaar staan hebben ze wel een raakvlak en op 
meerdere plekken kunnen deze ook hand in hand gaan omdat de locaties waar relatief veel 
ongevallen plaats vinden veelal ook plekken zijn waar de verkeersdruk hoog is en waar 
hinder van (doorgaand) verkeer wordt ervaren. Verbetermaatregelen kunnen dan soms ook 
beide doelen dienen. 

MOTIVERING
Om de verkeersveiligheid in Heemstede te verbeteren is het wenselijk dat er een actueel 
beeld is van het aantal ongevallen met locaties en ernst in Heemstede. Deze rapportage 
geeft daartoe inzicht.

FINANCIËN
Op dit moment zijn er geen financiële consequenties. Bij de beoogde onderstaande aanpak 
kunnen indien er maatregelen getroffen worden financiën benodigd zijn. In eerste instantie 
wordt gekeken naar reguliere budgetten. Indien deze ontoereikend zijn zal het college met 
een nader voorstel komen.

PLANNING/UITVOERING
 2019-2020: uitwerken van het SPV tot een regionale uitvoeringsagenda (deze 

planning is nu nog heel globaal omdat deze uitwerking nu nog in een opstartfase zit, 
in de komende maanden wordt dit duidelijker ingevuld).
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 2019 3e kwartaal: nadere analyse van de top 5 van verkeersongeval 
concentratiepunten in Heemstede.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
n.t.b. 

DUURZAAMHEID
n.v.t

BIJLAGEN

1. kenmerk: 716089 onderwerp: Verkeersveiligheidsrapportage 2015 -2018 
2. kenmerk: 716523 onderwerp: Veilig van deur tot deur Het Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid 2030: Een gezamenlijke visie op aanpak 
verkeersveiligheidsbeleid

3. kenmerk: 716524 onderwerp: Startakkoord-SPV-2030


