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n april van dit jaar presenteerde minister
Karla Peijs van Verkeer de nieuwste ongevalcijh. Vorigjaar lieten 817 mensen
het l m in het verkeer. .DaTis 7 procent
minder dan in 2004. Een opvallendeontwikkling was dat het aantal doden en
g m d e n in 3CkkiImetermnesswg. In
2004 vielen er 36 doden en 783 geyvonden,
in 2005 was dit gestegen naar 43 doden en
818 gewonden. Een zeer pijnIijk constate
ring: juist de adviesdienst van de minister
had berekend dat met de komst van de %ligere' 3Mrilometemmeshet aantal gavorr
den met 300 per jaar zou ahemen.
Wdhvaar zijn er ~430-kilometezones
bijgkomea, maar de Wgheid in deze
gebieden blijfi tach duidelijk achter.

I

I

I

Met80 over een drempel
Waar gaat het mis? 'Het idee van 30-kilometenones is goed, maar vaak p a t het mis bij
de uitvoering', legt ANWEverkeerskundige
Maarten Ligtuit 'Door de snelheid in woonwijken te wrlagen van SO naar 30 km/u,
maak je de b u m wiliger. Maar dan moet je
het we1 goed doen. Met het w a n g e n van
het bord '50' door een van '30' en het plaatsen van verkeersdrempels ben je er niet. Je
kunt van automobilisten niet wrwachten
dat zij 30
rijden op een weg die er uitziet als een 50-kilmetemeg.Uit een grootschalige meting blijkt dan ook dat 85%van
de automobikten te hard rijdt.' Vmr Ineke
Deurloo uit Zweth zijn dit herkenbare cijfers.Bij haar aan de Delftweg zijn door de
politie maximumsnelheden van 72 km/u
gemeten. Ineke: Drie jaar geleden is hier
een 30-lcilometenone aangelegd om iets
tegen het hadrijden te dwn. Aan het begin
van de straat is toen een 30 kmlu-bord
geplaatst en er lag al een drempel. Maar
daar gaan automobilisten met 80 km/u
overheem. De ampassingen hebben niet

Ruirn 1400 auto's gefl~tst
Dpwzmkvande beamvan Zweth heft de politls ,
tijdens drk dagcklen s e l heldsrontmte5uitgewerd. De
rasuhtsn liegen er nietom:

afdoende geholpen en IKvoel me nog
steeds niet ve&g in mijn straat. wj willen
een betere inrichting van de weg, met
meer bloembakken als versmallingen,
maar dat wil de busmaatschappijniet. Zij
zijn bang dat de bus er niet meer langs
kan. Maar volgens mi.past het wel. Samen
met een paar buurtbewaners hebben we
de weg opgemeten en de bloembakken
passen wel. Als het nodig is, willen we ze
zelf maken en ook de planten water
gewn.'
"'

!n helpt

Buunoewoner Ben Maasdam h n zich
moral druk maken over de matige handhaving. 'De politie kan niet veel dwn. Ze
doen hun best, maar de wet laat ze in de
seek w a a d m ze harbrijders moeilijk

-

I

AanM
autds

teM

gcden

H@f%@
gemten
snelheid (km/u)

315

190

65

-

Bag1

--

Dag 2 1461
-- -D~~3

1251

-- -

-

651
-.

558

-

-

67
72

kunnen beboeten.' Juridisch is de gemeente verantwoordelijkvoor een goede inrichting van de weg. Nodigt een weg uit tot
hard rijden, dan is dit de schuld van de
gemeente. Eerst moet dus de gemeente
zijn zaakjes op orde hebben, wil de politie
overgaan tot controIeren. 'Je kunt niet iets
van mensen wrwachten als je zelfniet
aan de wettelijke eisen voldoet', redeneert
Willem Sterk van de Verkeerspolitie van
het Korps Rotterdam-Rijnmond. 'Wij controleren alleen op snelheid als er een duidelijk plan van aanpak ligt, waarbij ook
de ilrfrasmctuur tegen het licht wordt
gehouden.'
Heel zwart-wit genomen betekent dit echter dat juist in probleemwijken waar
wegen niet goed zijn ingericht 6n waar
vaak te hard wordt gereden, niet door de
politie wordt gecontroleerd. 'Het beste
wat bewonem dan kumm doen, is k l a
gen', is het advies van poIitieagent Eric
van den Berg van het wijkteam in Zweth.
'Wij geven meldingen door aan de
- gemeente en dan gaat de bal rollen.'
De bal rolt dan bijmbeeld naar Jacques
van der Haw van de deelgemeente
Overschie. Wij worden regelmatig door
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moee we1 gebleken zijn dat die d r e q l
inderdaad wenselijk is.'
En wat dwt de landelijke overheid om
30-kilomete~one.s
veiliger te maken?
Automobilisten moeten de kemende
jaren rekening houden met extra snelheidscontroles. Verkeenofficier &ms
Spee stuurt 100 extra agenten de smat
op om voor IXl.OQH)uur re f l i m . De
lWWB dringt m p aan dde ur-ejl m
daar in te mtten m r bs?waners e m
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ie en justitie beplea nu pkats en
tijdstip marap wadt bekeurd, Met de
rwp om meer cantroles dolor kvmners
zeEf w e d tot nu toe minig gdaaa. H
f
moet trmnddng in komen. Luister
naar bewanera am grobk@m@bieden
in h a r t Me b ~ n g e nGa
. wrvolgens mn-
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"eter in te fiehrm. Alleen ag deze

bemners benaderd over wrkempsou~emen.C e ~ r
gen kpreken we met d i e m Stedenbouw en
Volkshuimesting, Gemeentewerken en de politie tijde
meldingen van burgers leiden tot verkeerskundi
passingen die de veiligheid verhogen. Soms is 66
foontje genoeg voor een verlceersdrempel, maar da
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Watarstaatmrt in s e p b m k

cen n i ~ c a m g a g n e ~
meerrcsperth hetwk.
Metdcdogan "RIJmetjahad
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h d n met anderevdmesdeelni~ners~n&&aandc
mkcewgssls te M e n . In
de campap ligt het accent op
L VerkewsveiSigheid in waonwijken en mndomscholan. Re

erverheEd wil rnemcnodc aanqmren lelf Mtie te omkrnals dj vinden dat hun wijk of
swaa onwilig is.A@@# *cBII
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Ontwikkeling verkeersdoden en -gewonden 2003-2005
in Nederland: totaal en in 30-krn zones (index 2003 = 100)

