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Inleiding 
De veiligheid als voetganger wordt door velen gezien als de basis van leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in een dorp of stad. Oversteken is desondanks een riskante aangelegenheid in 
Nederland. Meer dan tweederde van de geregistreerde ongevallen met voetgangers gebeurt bij het 
oversteken. 
Zoals bekend, is de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen het menselijk gedrag. Uit landelijke 
onderzoeken naar verkeersveiligheid van oversteekplaatsen blijkt, dat hoge snelheid van het 
autoverkeer en (hufterig) gedrag hierbij een belangrijke factor zijn, naast slechte zichtbaarheid van 
oversteekplaatsen. In de oplossing is dan ook begrip voor de overstekende voetgangers en 
zichtbaarheid van oversteekplaatsen zeer van belang. 
 
Aanleiding 
Er is sinds de herstructurering van het wegdek in Drievliet een onduidelijke en soms gevaarlijke 
situatie ontstaan bij een aantal oversteekplaatsen, zoals bij de Molenvliet en de Vogelvliet. De 
zebrapaden zijn vervangen door kanalisatiestrepen. Dit is in het kader van veilige schoolroutes zeer 
ongewenst. De oversteek bij de Molenvliet wordt veel gebruikt door schoolgaande kinderen van twee 
basisscholen en door ouders en opa’s en oma’s van de kinderen. Ik hoor regelmatig van ouders met 
schoolgaande kinderen dat er een aantal maanden na de herstructurering van het wegdek, nog 
steeds geen veilige situatie is ontstaan. Voetgangers, waaronder vele kinderen, en automobilisten 
ervaren de kanalisatiestrepen als onduidelijk. 
 
Snelheid 
De Molenvliet en de Vogelvliet zijn ingericht als 30-kilometergebied, maar toch rijdt een deel van de 
automobilisten (en de buschauffeurs) te hard, met name tussen de verkeersdrempels. Snelheden 
boven de 60 km per uur zijn geen uitzondering.   
Het AD heeft onderzoek gedaan naar de snelheid van passerende auto’s in 30-kilometerzones in 
Nederland. Van de 1615 voertuigen reden er maar liefst 1492 te hard. Als de controles waren 
uitgevoerd door de politie, had dat ruim 100.000 euro aan boetes opgeleverd. Ondanks de 
verkeersremmende maatregelen in de 30 kilometerzones blijven automobilisten te hard rijden. De 
oplossing is handhaving van de snelheid door politiecontroles en het uitdelen van boetes. Helaas is 
handhaving van de snelheid in deze gebieden geen speerpunt van het Openbaar Ministerie, omdat in 
andere gebieden meer slachtoffers vallen. Daarom kiest het OM ervoor vooral politie in te zetten in 
gebieden waar harder dan 50 mag worden gereden. 
 
Vraag: is het desondanks mogelijk om toch met enige regelmaat snelheidsmetingen te houden in de 
30-kilometergebieden in Drievliet? 
 
Zichtbaarheid 
Oversteekplaatsen moeten opvallend zijn voor naderend verkeer en voldoende uitzicht bieden voor 
voetgangers en op voetgangers. Want hoe groter de opvallendheid van de oversteekplaatsen, hoe 
groter de acceptatie en de bereidheid om te stoppen. 
Een tweede aandachtspunt is, dat door de aangebrachte wegversmallingen in Drievliet (vanwege de 
aanleg van parkeerplaatsen), de oversteekplaatsen soms slecht en te laat zichtbaar zijn.  
 
Wanneer moet een oversteekplaats worden voorzien van een zebramarkering? 
In diverse publicaties is aangeven dat in 30 km/u gebieden zebrapaden ongewenst zijn, omdat de 
omgeving zo dient te worden ingericht dat een zebrapad onnodig is. Dat is blijkbaar ook het 
uitgangspunt geweest bij de inrichting van de oversteekplaatsen in Drievliet.  
Bij verdere bestudering blijkt echter, dat het geldende snelheidsregiem van ondergeschikt belang is. 
Het daadwerkelijk gebruik van de oversteekplaats, de verkeersdrukte op de weg ter plaatse en de 
objectieve veiligheid van de oversteek blijken veel belangrijker te zijn.  
 



Doel bespreking / beraad 

De CDA-fractie wil met de raadsfracties en het college van gedachten wisselen over het onderwerp 
‘Veilig oversteken in Drievliet’ met als resultaat:  

 Een nota ‘Veilig oversteken’ waarin het college een duidelijke beleidslijn vastlegt, die ten 
grondslag ligt bij de aanleg van oversteekplaatsen in Ridderkerk en waarin heldere uitspraken 
staan over het al dan niet toepassen van een zebrapad of een andere soort oversteekplaats. 
Oversteken kunnen namelijk op verschillende manieren worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld met 
een zebrapad, met een verhoogd kruisingsvlak, een oversteek met kanalisatiestrepen of een 
kleurvlak.  

 De conceptnota ‘Veilig oversteken’ voorleggen aan geïnteresseerde bewoners en platforms en 
de reacties verwerken in de nota.  

 Vervolgens een quickscan afnemen. De quickscan kan dienen als een eerste beoordeling van 
de oversteekplaatsen in Ridderkerk. Doel van de quickscan is het vaststellen van de huidige 
situatie en nagaan in hoeverre de bestaande oversteekplaatsen voldoen aan de nieuw 
opgestelde richtlijnen. Aan de hand van de quickscan kan een prioriteitenlijst worden 
opgesteld van oversteekplaatsen, die niet voldoen aan de opgestelde eisen.  

 Een spoedige heroverweging van het gebruik van kanalisatiestrepen bij de oversteekplaatsen 
in Drievliet in die situaties waar veel voetgangersverkeer is, zoals bij winkelcentra en 
basisscholen (in het kader van veilige schoolroutes). 

 Het met enige regelmaat houden van snelheidsmetingen in 30-kilometergebieden. 


