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 Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over resultaten van de Prikker op de Kaart  

  

Geachte heer Kardol,  
 
Op 23 februari 2021 heeft u een aantal vragen gesteld over de resultaten onderzoek Prikker op de Kaart.  
Hieronder leest u de vragen met daarop het antwoord.  
 
Vraag 1 
Heeft het college – gelet op het feit dat ouderen een kwart van de bevolking in Ridderkerk uitmaken – 
overwogen om ouderen op een andere manier om input te vragen? Zo nee, is het college bereid dat 
alsnog op een alternatieve manier te doen?  
 
Antwoord: 
Nee, dit hebben we niet overwogen. Wel hebben we er voor gekozen om de communicatie over het 
invullen van de Prikker op de Kaart via verschillende kanalen uit te zetten. Zo hebben we ervoor gekozen 
om een artikel in de Blauwkai te plaatsen en om berichten te delen via sociale media, de wijkoverleggen, 
schooldirecteuren, scootmobiel vereniging en de toegankelijkheidscommissie. Op deze manier hebben 
we geprobeerd een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken.  
 
We hebben geen signalen ontvangen dat ouderen graag input hadden willen leveren, maar dit niet 
hebben kunnen doen vanwege het digitale karakter van de Prikker op de Kaart. Om deze reden zijn we 
niet voornemens om ouderen nog op een alternatieve manier om input te vragen. 
 
Vraag 2 
Wanneer niet gekeken wordt op basis van clusters en het aantal prikkers, maar gelet wordt op hoe 
onveilig de aangegeven locatie is, hoe zou de top 20 er dan uit komen te zien? En is het college bereid 
alsnog met losse wijklijsten te komen, zodat op wijkniveau een top 10 van onveilige situaties kan worden 
gegeven.  
 
Antwoord: 
Op basis van ongevallendata kunnen we zien waar de meeste ongelukken gebeuren. Hierdoor krijgen we 
de objectieve verkeersveiligheid in beeld. Met de Prikker op de Kaart hebben we ons gericht op de 
subjectieve verkeersveiligheid. Oftewel, welke locaties ervaren de bewoners als onveilig. Door hier de 
ongevallendata aan te koppelen is in beeld gebracht of een locatie als verkeersonveilig wordt ervaren en 
of dat ook terug te herleiden is uit het aantal ongelukken. Het is lastig in te schatten of de top 20 er 
anders uit had gezien als er niet gekeken was naar het aantal prikkers. Het plaatsen en tellen van het 
aantal prikkers is namelijk de kern van dit onderzoek.  
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Het is een bewuste keuze om niet met wijklijsten te werken. Wanneer per wijk een lijst gemaakt wordt, 
bestaat het risico dat bepaalde locaties die een hoge mate van verkeersonveiligheid kennen niet in de top 
10 terecht komen. Of dat er veel aandacht wordt besteed aan een locatie die maar door weinig mensen 
als onveilig wordt ervaren.  
 
Vraag 3 
Het rapport toont de ongevallen in 2019. Wordt er nog onderzoek gedaan naar de aard, oorzaak en ernst 
van de ongevallen? Zo ja, wanneer kunnen we de resultaten daarvan verwachten en zo niet, zou u daar 
dan alsnog onderzoek naar willen doen? 
 
Antwoord: 
De locaties die in de top 20 staan worden projectmatig opgepakt. De oplossingen per locatie moeten de 
aard, oorzaak en ernst aanpakken. Er wordt geen aanvullende rapportage gemaakt over de ongevallen 
zelf.  
 
Vraag 4 
Zijn uit dit onderzoek onveilige situaties naar voren gekomen die van dusdanige aard zijn, dat directe 
aanpassingen nodig zijn en wachten tot het 3de kwartaal ongewenst is?  
 
Antwoord: 
Nee, die zijn er niet. Wel zullen de prikkers met de meeste ongevallen prioriteit hebben wanneer gestart 
wordt met de uitvoering.   
 
Vraag 5 
Op welke manier gaat het college ook scholen (en ouders) betrekken bij het opstellen van het 
verkeersveiligheidsplan?  
 
Antwoord: 
De communicatie over de Prikker op de Kaart is onder andere uitgezet via de schooldirecteuren. Op deze 
manier is bij de ouders van de schoolgaande kinderen aandacht gevraagd voor het invullen van de 
prikker. Daarnaast is er goed contact met de schooldirecteuren over de verkeersveiligheid rondom de 
scholen en op de school-thuis-routes. Daar waar nodig kunnen er aanpassingen gedaan worden.  
Voorbeeld: op verzoek van OBS de Botter zijn er geel-zwarte kokers geplaatst bij de zebrapaden op de 
rotondes Vlietlaan. In het verkeersveiligheidsplan wordt een voorstel gemaakt voor het inrichten van 
schoolzones. Hierbij zullen we de schooldirecteuren, eventuele verkeerscommissies vanuit de scholen en 
verkeerscommissies vanuit de wijkoverleggen betrekken.  
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  

de burgemeester, 
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