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Zaaknummer : 608852  
Afdeling : Voorbereiding Openbare Ruimte  
Portefeuillehouder : N.F. Mulder  
Openbaarheid : Openbaar  
 
ONDERWERP 
Vaststelling van de prioriteitenlijst voor de aanpak van oversteekplaatsen voor 
voetgangers en fietsers.  
 
SAMENVATTING 
Om de oversteekplaatsen in onze gemeente verkeersveiliger in te richten, is dit 
jaar het budget verdubbeld. Om dit budget zo goed mogelijk te besteden is een 
prioriteitenlijst opgesteld met hieraan ten grondslag een onderzoek. De 
prioriteitenlijst geeft de volgorde aan waarin de oversteekplaatsen aangepakt 
dienen te worden.  
 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Verbeteren verkeersveiligheid oversteekplaatsen. 
 
BESLUIT B&W 

1. De volgorde van aanpak van de oversteekplaatsen over te nemen zoals 
gesteld in de prioriteitenlijst; 

2. De overige aanbevelingen die bijdragen aan verkeersveiligere 
oversteekplaatsen per direct uit te voeren; 

3. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om deze in de 
gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk) 
 

 
AANLEIDING 
In het collegeakkoord is aangegeven dat ingezet wordt op veilige fietsroutes en 
oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Voor de oversteekplaatsen is 
sinds 2020 het jaarlijkse budget structureel verhoogd van €25.000 naar €50.000, 
zodat ieder jaar twee oversteekplaatsen verkeersveiliger ingericht kunnen worden.  
 
Begin vorig jaar is gestart met een veiligheidsinventarisatie van nagenoeg alle 
oversteekplaatsen zonder verkeerslicht op gebiedsontsluitingswegen in de 
gemeente, zowel voor fietsers als voetgangers. Daarnaast is op basis van ons 
ongevallenregistratiesysteem achterhaald op welke oversteekplaatsen meerdere 
ongevallen hebben plaatsgevonden. Aan de hand van deze twee onderzoeken is 
een notitie geschreven waarin de volgende prioriteitenlijst wordt voorgelegd:  
 
1) Camplaan – Heemsteedse Dreef (uitvoering 2020) 
2) Adriaan Pauwlaan – Herenweg – Laan van Rozenburg (uitvoering 2020) 
3) Glipper Dreef – Sportparklaan 
4) Kerklaan – Provinciënlaan  
5) Camplaan – Raadhuisplein – Valkenburgerlaan  
6) Orchideeënlaan – Zandvoortselaan 
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Echter, ontwikkelingen in de openbare ruimte kunnen aanleiding zijn tot nieuwe 
plannen en prioriteiten. 
 
Hieronder een toelichting op de status per locatie: 
 
1. De Camplaan heeft uiteraard een apart budget maar is voor de volledigheid wel 
meegenomen in de prioriteitenlijst. De uitvoering van deze oversteekplaats vindt 
plaats in juli/augustus dit jaar. 
 
2. Naar de Adriaan Pauwlaan oversteek loopt momenteel een onderzoek en heeft 
laatst een werksessie plaatsgevonden met belanghebbenden. Hierbij waren 
aanwezig: vertegenwoordigers van de nabijgelegen (basis)scholen, 
‘verkeersouders’ en buurtbewoners. Tijdens deze werksessie is onder andere een 
tweetal oplossingsvarianten getoond en heeft men hierop kunnen reageren. De 
reacties worden door het onderzoekbureau en de gemeente meegenomen in het 
aanscherpen van de oplossingsvariant(en). Verder is concreet afgesproken dat 
een terugkoppeling wordt gegeven aan de participatiegroep zodra de variant(en) 
is/zijn uitgewerkt. Na dit terugkoppelmoment (week 23/24) wordt een 
aanbevelingsrapportage opgesteld door het onderzoeksbureau, hiervan wordt de 
commissie Ruimte op de hoogte gebracht. Vervolgens kan overgegaan worden tot 
het uitwerken van gedetailleerde ontwerptekeningen. De uitvoering vindt dit jaar 
plaats. 
 
3. Voor de Glipper Dreef – Sportparklaan is al een idee uitgewerkt, namelijk om de 
voetgangersoversteekplaats, welke zich bevindt aan de noordzijde van de kruising, 
te verplaatsen naar de zuidzijde ten gunste van de verkeersstromingen 
(voornamelijk tijdens de ochtendspits). Voordat verdere stappen worden gezet, 
dient eerst de prioriteitenlijst geaccordeerd te worden. Na akkoord wordt het idee 
besproken met de nabijgelegen school en wordt de variant uitgewerkt. Middels een 
C-stuk wordt ook de commissie Ruimte op de hoogte gebracht. Uitvoering van 
deze maatregel kan plaatsvinden in 2020.  
 
Voor de overige genomineerde oversteekplaatsen is vervolgonderzoek 
noodzakelijk waarin wordt vastgesteld welke maatregelen het sterkst bijdragen aan 
de verkeersveiligheid. Over de te nemen maatregelen wordt, indien ingrijpend, per 
locatie gerapporteerd. De oversteekplaats Orchideeënlaan - Zandvoortselaan 
wordt, indien na onderzoek ingrijpende maatregelen gewenst blijken, meegenomen 
in het werk Zandvoortselaan-oost dat staat gepland voor 2022. 
 
Naast de prioriteitenlijst worden in de notitie de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

1) In de gehele gemeente alle borden met reflectieklasse I en II vervangen 
door reflectieklasse III, hetgeen bijdraagt aan het tijdig waarnemen van de 
voetgangersoversteek  door automobilisten (uitvoering per direct). 

2) Alle oversteekplaatsen, zowel voor voetgangers als fietsers, waarvan de 
markering op weg aan onderhoud toe is, voorzien van nieuwe markering 
(uitvoering in de zomer). 

3) Ter hoogte van (voetgangers)oversteekplaatsen dient vervolgonderzoek 
plaats te vinden om te bepalen of extra attentieverhogende en/of 
verkeersremmende maatregelen noodzakelijk zijn en of het type oversteek, 
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gezien de huidige verkeerssituaties, de beste oplossing is (uitvoering per 
direct voor de duur van een jaar).  

4) Een vervolgonderzoek uit te voeren waarin wordt gefocust op 
(hoofd)fietsroutes in de gemeente Heemstede.  

Indien uit vervolgonderzoek, genoemd onder punten 3 en 4, naar voren komt dat 
grootschalige infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn om de 
verkeersveiligheid te verbeteren, is de insteek dit zoveel als mogelijk te 
combineren met reeds geplande onderhoudswerken. 

 
MOTIVERING 
1.1 Er is een goede afweging gemaakt o.b.v. objectief en subjectief 

verkeersveiligheidsonderzoek. 
2.1 De relatief eenvoudige maatregelen kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd 

tegen lage kosten en op korte termijn. 
 
Tijdens de onderzoek naar de verschillende oversteekplaatsen kan naar voren 
komen dat er maatregelen noodzakelijk zijn die ondanks een eventuele subsidie 
boven het budget van € 25.000 per locatie uitkomen. Indien aan de orde wordt 
hierover gerapporteerd. 
 
 
FINANCIËN 
De kosten van de nog te vast te stellen maatregelen worden ten laste van het 
exploitatiebudget verkeersmaatregelen gebracht. Hetzelfde geldt voor de kosten 
van de relatief kleine ingrepen als bebording en markering. 
De oversteek Adriaan Pauwlaan komt in aanmerking voor een subsidie van 50%.  
 
 
PLANNING/UITVOERING 
2020: Camplaan – Heemsteedse Dreef, Adriaan Pauwlaan – Herenweg en (indien 
akkoord) Glipper Dreef – Sportparklaan. 
 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Voor ieder project geldt dat overleg gevoerd gaat worden of al is gevoerd met 
belanghebbenden.  
 
 
DUURZAAMHEID 
De gemeente is voorstaander om duurzame materialen te gebruiken bij het treffen 
van maatregelen. 
 
 
BIJLAGEN 
Notitie oversteekplaatsen gemeente Heemstede 
 


