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Geachte leden van de wijkraad, 

Op 25 april 2019 stuurde u een vijftal adviezen voor een veiliger verkeer in de wijk Overvecht. Dit naar 

aanleiding van een wijkraadpleging over de verkeersveiligheidsbeleving. De aanleiding hiervoor was dat 

veel meldingen binnengekomen zijn over verkeersonveilig gedrag in de wijk, en de afgelopen jaren 

enkele ernstige verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. Onderzoeksbureau XTNT heeft naar 

aanleiding hiervan een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid. De focus lag daarbij niet_ 

primair op de infrastructuur, maar op de gedragskant. , 

Onderzoeksrapportage 'het recht van de snelste?' 

Om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid zijn enquêtes afgenomen, interviews uitgevoerd en is 

geschouwd op een aantal verkeersonveilige locaties. Aanvullend hierop is ook gekeken wat op social 

media geplaatst is over het onderwerp verkeersveiligheid in Overvecht. Op basis van de uitkomsten zijn 

door het onderzoeksbureau een aantal oplossingsrichtingen en concrete adviezen uitgewerkt om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. Op basis van het onderzoek bent u als wijkraad ook met een advies 

gekomen. 

Het wijkraadadvies 

Het wijkraadadvies is onderstaand samengevat. Het advies vormt een samenhangend geheel. 

• Uw eerste advies is om meer in te zetten op handhaving, bijvoorbeeld op wijkwegen waar te 

hard wordt gereden. En om deze handhaving te combineren met an dere acties, zoals 

belastingschulden en ondermijning. 

• Uw tweede advies is om tijdens en direct na het gereedkomen van werkzaamheden in te zetten 

op gedragsbeïnvloeding. Door educatie wordt de nieuwe situatie aangeleerd en door 

handhaving wordt gecorrigeerd. 
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• Uw derde en vierde advies liggen in elkaars verlengde. Uw advies is om eenduidiger te 

ontwerpen, zodat verkeersdeelnemers nieuwe situaties beter herkennen (waarnemen) en 

begrijpen. Aanvullend hierop is het advies om een strategische leidraad uit te werken, voor 

duurzame veilige wegen en uniforme verkeersontwerpen. 

• Uw vijfde advies is om de verkeersdeelnemer meer kennis bij te brengen, en daarmee meer 

vertrouwen te geven in het verkeer. U geeft aan dat het wenselijk is educatieprogramma's op 

zetten. 

In het vervolg van deze brief beschrijven we de aanpak om de verkeersveiligheid in Overvecht te 

verbeteren. Deze aanpak is in lijn met de adviezen uit het onderzoeksrapport en het wijkraadadvies. 

We gaan achtereenvolgens in op maatregelen die stadsbreed worden uitgevoerd en op maatregelen die 

specifiek voor Overvecht worden uitgevoerd. 

Stadsbrede maatregelen 

Een aantal van de maatregelen in relatie tot de adviezen worden stadsbreed uitgevoerd. Dit zijn : 

• We hanteren een eenduidige en herkenbare inrichting van de infrastructuur, volgens de 

landelijke richtlijnen (van de stichting CROW), zodat duidelijk is wat wordt verwacht van de 

weggebruiker. 

• Bij complexe ontwerpen laten we een verkeersveiligheidstoets uitvoeren, waarbij ook aandacht 

is voor gedrag. Voor de kruising Carnegiedreef/Paranadreef is bijvoorbeeld een aanvullende 

gedragsanalyse uitgevoerd. 

• Recent is voor het aanbieden van verkeerseducatie een nieuwe wijk- en schoolaanpak 

opgesteld. Informatie over de wijk- en schoolaanpak is terugvinden in de raadsbrief van 22 

maart 2019 . Met deze nieuwe aanpak denken we dat scholen of buurten waar de 

verkeersveiligheid nog niet op orde is, beter worden bereikt. De verwachting is dat scholen in 

de wijk Overvecht met een diverse samenstelling van bewoners hier baat bij hebben. 

• Vanwege de beperkte politiecapaciteit zijn de mogelijkheden om meer te handhaven vaak 

beperkt. Daarom wordt vooral ingezet op het slimmer gebruik maken van de politiecapaciteit. 

Een belangrijk instrument om dit te bewerkstelligen is het nieuwe integraal veiligheidsplan, en 

de uitwerking hiervan in het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (wordt nog aan 

gewerkt). Concrete acties in het uitvoeringsprogramma zijn : 

o Ontwikkelen van gerichte aanpak voor verkeersonveilige locaties 

o Meer inzetten op gecombineerde handhavingsacties 

o Lobbyen om de bevoegdheden van BOA's uit te breiden 

De politie verwacht dit jaar vier integrale (grote) verkeerscontroles uit te voeren, waarvan er al 

twee uitgevoerd zijn. Tijdens deze controles zijn verkeersdeelnemers beboet voor diverse 

verkeersovertredingen zoals door rood rijden en rijden onder invloe d. Daarnaast worden nog 

tal van kleinere verkeerscontroles uitgevoerd, waarover de politie bijvoorbeeld via social media 

communiceert. De politie werkt aan een betere communicatie over dergelijke acties, omdat dit 

helpt bij het verbeteren van het gevoel van verkeersveiligheid . 
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• Voor het inrichten van zoveel mogelijk straten in Utrecht van 50 naar 30 km per uur stellen we 

een plan van aanpak op. Vooral in Overvecht liggen nog veel kansen om wegen naar 30 km per 

uur om te vormen. Gezien het beschikbare budget kiezen we de kom ende jaren eerst voor de 

omvorming van wegen die met een beperkte verandering kunnen worden omgevormd . Door 

middel van een prijsvraag laten we de stad meedenken bij de aanpak. 

• In het gemeentebrede mobiliteitsplan 'Slimme routes, slim regelen, sl;im bestemmen' wordt 

onder andere ingegaan op de netwerken van verschillende vervoerswijzen, 30 km per uur

ambitie en de uitgangspunten met betrekking tot leefbaarheid en oversteekbaarheid. Het 

mobiliteitsplan wordt momenteel geactualiseerd en is naar verwachting in 2020 gereed. Om 

projecten in samenhang te kunnen beoordelen, en werk-met- werk te kunnen maken, maken 

we een nadere uitwerking voor Overvecht. Dit is bondig document waarin we bestaande 

uitgangspunten bundelen en inzoomen op de wijl<. Ook voegen we het plan van aanpak voor 

30 km per uur, de routes voor openbaar vervoer en nood- en hulpdi ensten en een overzicht 

van alle projecten op het gebied van verkeersveiligheid toe. 

Extra maatregelen voor Overvecht 

Naar aanleiding van de adviezen worden naast de stadsbrede maatregelen ook aanvullende 

maatregelen voor Overvecht uitgevoerd . Dit zijn: 

• Bij grotere herinrichtingen gaan we met bewoners in gesprek over de nieuwe situatie en 

informeren we over het gewenste gedrag . Dit doen we bijvoorbeeld bij scholen, 

verzorgingstehuizen of openbare voorzieningen. We zetten hiervoor een pilot op, waarbij we 

de uitvoering van de acties samen met bijvoorbeeld scholieren en bewoners van 

verzorgingstehuizen willen doen. Indien de maatregel een succes blijkt, wordt de aanpak 

breder ingezet. 

• Door handhaving tijdens of direct na een herinrichting in te zetten kan het gewenste gedrag 

worden aangeleerd, voordat gewoontegedrag is ingeslepen. Om hier meer op in te zetten, 

bespreken we de mogelijkheden in de reguliere overleggen van de wijl<. 

• Met betrekking tot de Moldaudreef heeft het college voorgesteld om deze opnieuw in te 

richten, zodat ook hier een veilige eenduidige inrichting wordt gerealiseerd. De raad heeft 

hiervoor inmiddels geld vrijgemaakt in de voorjaarsbegroting. Ook de omgeving van de 

scholen aan de Teun de Jagerdreef werd in het onderzoek van XTNT onveilig genoemd. 

Momenteel bestuderen we maatregelen om hier de verkeersveiligheid te verbeteren ; daarbij 

denken we aan het instellen van eenrichtingsverkeer. 

• Vanwege een ingediend amendement over 'hondenbelasting naar verkeersveiligheid' is extra 

geld vrijgekomen om de verkeersveiligheid in Overvecht te verbeteren. Dit geld wordt ingezet 

voor de Muylenborchdreef. We denken hier aan het instellen van een 'knip' om het doorgaande 

verkeer te weren . 

• In project O werken onder andere bewoners, ondernemers, onderwijs en overheid samen aan 

verschillende thema's. Een van de thema's is verkeersveiligheid. Op 9 april 2019 is een 

bijeenkomst georganiseerd om te brainstormen over gedragsmaatre9elen voor het verbeteren 

van verkeersveiligheid. Een aantal van deze ideeën zijn vervolgens concreet vertaald naar vier 

eerste plannen: l) opleiden van voorbeeldfiguren, 2) voeren van een filosofisch gesprek over 
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verkeerssituaties, 3) organiseren van quizzen of spellen rondom verkeersveiligheid, 4) 

activiteiten om fiets - competenties te vergroten en fietsgebruik te stimuleren. De plannen 

worden de komende tijd verder uitgewerkt. Wij verwachten dat het initiatief een goede bijdrage 

levert en zullen dit initiatief dan ook waar mogelijk faciliteren en ondersteunen. 

• Om verkeersdeelnemers de werkelijke gevolgen van het gedrag te laten ervaren en hen 

eventueel te confronteren, gaan we een pilot uitvoeren met een rijsirnulator. Op deze manier 

kan bijvoorbeeld worden ervaren wat de gevolgen van alcohol en drugs zijn in het verkeer. 

Gelijktijdig gaan we een gesprek aan met de deelnemer om te werken aan bewustwording van 

het gedrag. Geschikte locaties zijn bijvoorbeeld scholen, evenementen of sportverenigingen. 

De verdere uitwerking willen we vormgeven in overleg met de wijkraad. 

Wij willen u bedanken voor uw inzet om de verkeersveiligheid in Overvecht te verbeteren. Het contact 

en de samenwerking ervaren wij als zeer prettig. In de toekomst blijven we graag in gesprek over de 

uitvoering van de maatregelen, en het samen verder werken aan het verbeteren van de 

verkeersveiligheid. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

de secretaris, 


