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1 INLEIDING
1.1
1

Aanleiding

De gemeente Albrandswaar
A
rd ligt in een
n dynamisch omgeving, o
onder de roo
ok van
Rottterdam. Oo
ok in Albra
andswaard hebben afgelopen jare
en ontwikke
elingen
plaatsgevonden
n die ook ge
bben voor het verkeer en vervoer in de
evolgen heb
gem
meente. Den
nk onder an
ndere aan de
d realisatie
e van de w
woonwijk Porrtland,
Ess
sendael en Kasteeltuin . In de Toekomstvisi
T
e beschrijve
en de bew
woners
Alb
brandswaard als een ‘rusttpunt in de drukke
d
Rotterrdamse regio
o’ en zij vinde
en het
ook
k van belang om dit ka
arakter te behouden.
b
De
eze visie vra
aagt ook om
m een
ged
degen aanpak voor het ve
erkeer in de gemeente.
g
Daa
arom heeft de
d gemeente
e Albrandswa
aard een nieuw Gemeenttelijk Verkeers- en
Verrvoersplan (G
GVVP) opgestteld. Het GVV
VP is een belleidsplan waa
arin is aange
egeven
hoe
e de gemeente omgaat m
met de verschillende vraag
gstukken op g
gebied van ve
erkeer
en vervoer. Dit plan is h
het centrale uitgangspunt voor alle
e maatregele
en en
acttiviteiten in de gemeente.

1.2
2

Doel van het Gem eentelijk Verkeers- en
n Vervoersp
plan

Doe
el van het GV
VVP
Voo
or het GVVP is het volgen
nde doel geste
eld:
Het vastlegge
en van de visie op he
et verkeer en
e vervoer in de geme
eente
Allbrandswaard
d tot 2020 m
met een uitvo
oeringsprogra
amma voor h
het realiseren
n van
diit beleid.
Pos
sitionering GV
VVP
Hett GVVP is een
n beleidsplan
n dat wordt vastgesteld
v
do
oor de gemee
enteraad. He
et plan
hee
eft hiermee een
e
wettelijke
e status volgens de Planw
wet Verkeer e
en Vervoer. Bij
B het
vas
ststellen hebb
ben burgers d
de mogelijkh
heid om in te spreken tijde
ens de period
de van
ter inzage legging.
Bin
nnen de geme
eente is het G
GVVP het cen
ntrale plan vo
oor verkeer e
en vervoer. Dit
D kan
als een uitwerk
king voor m
mobiliteit worrden gezien van de Toe komstvisie en
e het
ruim
mtelijk beleid van de g
gemeente (in
n de structuurvisie). Hett GVVP vorm
mt de
gem
meentelijke leidraad voo
or de (dagellijkse) keuze
es op gebied
d van verke
eer en
verrvoer en communicatie hie
er over.
Naa
ast dit be
eleidsrapportt is in het
h
kader van het GVVP ook een
Ach
htergronddoc
cument en een Handb
boek Verkeersmaatregele
en Albrands
swaard
opg
gesteld. Het Achtergrond
ddocument bevat
b
de inh
houdelijke g
gegevens op basis
waarvan dit beleidsplan is o
opgesteld. He
et Handboek Verkeersmaa
atregelen bev
vat de
pra
aktische invulling van ver keerszaken in de gemeen
nte, onder an
ndere de eise
en aan
de inrichting van wegen en ffietspaden en
n regels voor de uitgifte v
van vergunnin
ngen.
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1.3
3

Totstandkoming G
GVVP

Hett GVVP is tot
t
stand ge
ekomen door middel van een uitge
ebreid proces van
inh
houdelijk ond
derzoek en e
een proces met betrokk
kenheid van belanghebbenden
(zo
oals de andere wegbehee
erders). Hierronder is weergegeven w
welke stappe
en zijn
doo
orlopen.
Inh
houdelijk werrk
De inhoudelijke werkzaamhe
eden richtten
n zich op de inventarisatie
e van de beno
odigde
info
ormatie om
m de keuzzes in hett GVVP te
e kunnen maken. In
n het
Ach
htergronddoc
cument zijn de inhoudelijke resultate
en opgenom en. Onder andere
a
e werkzaamh
zijn
n de volgende
e inhoudelijke
heden uitgevoerd:
»
»
»
»
»
»
»

beleidsinventarisatie
e hogere ove
erheden en an
ndere beleidssdisciplines;
inventa
arisatie van v
verkeersintensiteiten en do
oorstroming;;
samens
stellen wegca
ategoriserings
splan;
analyse
e van geregisstreerde onge
evallen;
inventa
arisatie fietsv
voorzieningen
n en opstellen
n fietsroutene
etwerk;
ematiek;
uitvoeren parkeerte
ellingen en inv
ventarisatie parkeerproble
p
bepalen
n van de ben odigde maatregelen en ac
ctiviteiten.

Pro
ocesmatige be
etrokkenheid
d
Naa
ast de inhou
udelijke afwe
eging en uitw
werking, is veel aandachtt besteed aa
an het
bettrekken van de
d belangheb
bbende partijen. Dit is op de volgende wijze gedaan:
»

»
»

1.4
4

Verkeersopinie.nl. IIn een enquê
ête is aan de
e inwoners v
van Albrands
swaard
gevraag
gd naar d e mening over bereik
kbaarheid, v
verkeersveiligheid,
keren;
leefbaarheid en park
Betrokk
kenheid Raad
dscarrousel. Op diverse momenten
m
in
n het proces
s is de
Raadscarrousel betrrokken bij het maken van hoofdkeuzess in het GVVP
P;
Vastste
ellen door g
gemeenteraa
ad. Het GV
VVP is vasttgesteld doo
or de
gemeen
nteraad.

Leeswijzer

Dit beleidsplan is opgebouw
wd uit zeven hoofdstukken. Na de inle
eiding in hoofdstuk
één
n gaat hoofdstuk twee in op de hoofd
dlijn van het GVVP en de
e samenhang in de
vier thema’s. In
n hoofdstuk d
drie tot en met
m zes kome
en de vier th
hema’s afzonderlijk
aan
n de orde: be
ereikbaarheid
d, verkeersve
eiligheid, fiettsverkeer en parkeren. In
n deze
hoo
ofdstukken wordt
w
per ond
derdeel het te voeren be
eleid geschettst waarbij te
elkens
afg
gesloten worrdt met een
n overzicht van door de gemeentte uit te voeren
v
acttiviteiten. In hoofdstuk zeven is he
et volledige maatregelpa
akket opgenomen,
inclusief een glo
obale kostenrraming en prioriteitstelling
g.
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2 RUIMT
TE VOO
OR DUU
URZAME MOB
BILITEIT
T
2.1
1

Ambitie
es voor mob
biliteit in Albrandswaard

Karrakterisering Albrandswaa
ard
De gemeente Albrandswaard
d ligt aan de rand van de sterk verste
edelijkte Stadsregio
Rottterdam. De gemeente wo
ordt omschre
even als de ‘g
groene long’ van de stads
sregio.
In de Toekomsttvisie beschrijjven de bewo
oners Albrand
dswaard als e
een ‘rustpuntt in de
dru
ukke Rotterdamse regio’ en zij vinde
en het ook van
v
belang o
om dit karak
kter te
beh
houden. Albrrandswaard b
bestaat uit de
d kernen Rhoon, Poortu
ugaal en Porrtland.
Rho
oon is oorsprronkelijk een
n lintdorp lan
ngs de versch
hillende dijke
en. Later is ook
o
de
ruim
mte tussen de
d dijken beb
bouwd. Het dorp
d
is uitgeg
groeid tot ee
en kern met goede
dag
gelijkse basisvoorzieninge
en met een verbinding met (o.a. m
metro) Rotte
erdam.
Ditzelfde geldt voor
v
de kern Poortugaal. Verschil met Rhoon is de van oudsherr meer
historische kern
n van het dorrp. De derde kern van de gemeente, P
Portland, is in
n 2007
onttstaan als nieuwbouwwijjk van Rhoo
on. Het is een moderne woonwijk in een
watterrijke en landelijke wo
oonomgeving. De ontsluitting voor au
uto’s is prima, het
ope
enbaar vervo
oer is redelijk
k.
Bin
nnen de gem
meente won en ongeveer 25.000 inwoners, zijn
n 2.000 bed
drijven
gev
vestigd en zijjn ongeveer 7.000 arbeid
dsplaatsen beschikbaar. V
Verwachting is dat
de bevolkingso
omvang in de toekom
mst ongevee
er gelijk bl ijft. Wel zal de
sam
menstelling van
v
de bevolk
king deels ve
eranderen, waarbij
w
het aa
antal inwoners van
oud
der dan 55 jaar zal toen emen. Wann
neer de ontw
wikkelingen v
van Portland en de
nie
euwbouwwijk Essendael zijn afgerond, zullen err in de toek
komst geen grote
uitb
breidingsprojjecten meer plaatsvinden. Voor de economie g
geldt dat de regio
verrtraagde groe
ei kent en m
mogelijk een krimp. Wel speelt de on
ntwikkeling van
v
de
Zuiidvleugel, wa
aarbij in hett gebied goe
ede mogelijk
kheden zijn voor econom
mische
sec
ctoren met groeipotentie (bijvoorbeeld
d biomassa en
e recycling) . Daarnaast zal de
con
ntainerhaven de komend e jaren groe
eien door de
e ontwikkelin
ng van de Tw
weede
Maasvlakte. Diit zal ongev
veer 10.000
0 nieuwe arbeidsplaatse
en opleveren
n. De
win
nkelbranche krijgt de ko
omende jare
en te maken met de g
gevolgen van het
inte
ernetwinkelen. De branch
he zelf verwa
acht dat er 30%
3
minder w
winkels nodig zijn.
voor bezoeke
Hett landschap van
v
Albrandsswaard is zow
wel voor de in
nwoners als v
ers uit
de sterk versted
delijkte omge
eving de plek
k waar ze willen en kunn
nen ontspannen. In
van
de
toekomst
wil
men
n
dit
verrder
ontwikkelen.
He
et
aanbod
n verblijfstoe
rec
creatiemogelijjkheden zoalls fietsen, wa
andelen, eve
enementen en
erisme
zal uitgebreid worden.
w
Goed
de verbindingen hiervoor worden
w
essen
ntieel geacht.
Rellaties met beleid van hoge
ere overhede
en
Hett nationale mobiliteitsbel
m
eid is vastge
elegd in de Nota
N
Mobilite
eit (2004). Van
V
de
gem
meenten wordt verwach t dat zij inh
houd geven aan de hie
erna volgend
de zes
kerrnpunten van
n de aanpak v
van het verke
eers- en verv
voerbeleid in Nederland:
»
»
»
»

faciliterring van de groei van de (auto)mo
obiliteit, ten behoeve van de
gewens
ste economis che groei;
samenw
werking tusse
en alle bij verkeer en verv
voer betrokke
en partijen;
een inte
egrale aanpa
ak van de mo
obiliteitsproble
emen;
een aan
npak op regio
onale schaal;;
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»
»

een aanpak gericht op een totaaloplossing van
v
concrete problemen in een
gebied;;
een aan
npak gericht op verbetering van de mo
obiliteit van d
deur tot deurr.

Op gebied van verkeersveiliigheid zijn in de Nota Mobiliteit speciffieke doelstellingen
voo
or het aanta
al ernstige sslachtoffers in het verke
eer gesteld. Recent zijn deze
maximaal
doe
elstellingen
aangescherrpt
en
komen
k
op
500
dod
delijke
verrkeersslachto
offers en max
ximaal 10.600
0 ziekenhuisg
gewonden.
In het Strate
egisch Plan
n Verkeersv
veiligheid 20
008-2020 iss het
verrkeersveilighe
eidsbeleid op
pgenomen. Ke
ernpunten in dit beleid zijjn:
»

»

»

land
delijke

samenw
werking: doo
or middel van
v
een goe
ede samenw
werking van zowel
overheid (wegbehee
erders, politie
e), organisaties (VVN, fiettsersbond, ettc.) en
burgers
s ontstaat ee n efficiënte aanpak
a
met betrokkenheid
b
d van iederee
en;
Integra
ale aanpak: d
de aanpak van
v
verkeersv
veiligheid ka n efficiënt worden
w
aangep
pakt door ee n goede kop
ppeling met andere beleiidsterreinen. Denk
hierbij aan ruimtellijke ordenin
ng en milieu, maar ook
k aan bijvoorbeeld
sociale zaken en on derwijs.
Duurzaam Veilig. D e principes van
v
Duurzaam
m Veilig word
den toegepas
st. Het
gaat hierbij om h et creëren van een veilig wegenne
et, maar oo
ok om
maatregelen gerichtt op gedrag zoals
z
educatie
e, voorlichtin
ng en handha
aving.

In het provincia
ale en region
nale beleid zijjn de landelijjke beleidspu
unten doorve
ertaald
naa
ar de specifie
eke situatie iin de omgeving van Rottterdam. Relev
vante docum
menten
zijn
n het Provinciaal Verkee
ers- en Vervo
oersplan Zuid-Holland, h
het Fietsplan 2008
(prrovincie Zuid
d-Holland) e n het Regio
onaal Verkee
ers- en Verv
voersplan va
an de
Sta
adsregio Rottterdam. Vo or de geme
eente Albran
ndswaard ziijn hierbij in het
bijz
zonder vier ontwikkelinge
o
en te benoemen, die vanuit het reg
gionaal beleid
d naar
vorren komen:
»
»
»
»

ding van de A
A15 Maasvlak
kte-Ridderkerrk;
verbred
eventue
ele doortrekk
king van de A4
A van de A15 naar de A2
29;
onderhoud aan de G
Groene Kruisw
weg (N492);
aanbesteding van h et Openbaar Vervoer (bez
zuiniging buu
urtbus).

Duurzame mobiiliteit
ed, het stelt de mensen in staat de
eel te nemen aan
Mobiliteit is een groot goe
d samenlevi ng en daardo
oor deel uit te
t maken va n de samenleving.
acttiviteiten in de
Zo draagt mo
obiliteit bij aan individu
ueel welzijn en ontploo
oiing. Een goede
van bedrijve
berreikbaarheid is van gro
oot belang voor
v
het fu
unctioneren v
en en
voo
orzieningen en
e is medebe
epalend voor de ruimtelijk
ke ontwikkelin
ng. Het belan
ng van
mo
obiliteit is als
s uitgangspu
unt opgenom
men in de No
ota Mobiliteitt en is binnen de
pro
ovincie Zuid-Holland en d
de Stadsregio
o Rotterdam onderstreeptt in respectie
evelijk
hett provinciaal en regionaa l verkeer- en
n vervoerspla
an. Binnen a l deze gebieden is
goe
ed functionerend verkee
er en vervoe
er van essentieel belang
g voor ruim
mtelijkeco
onomische on
ntwikkelingen
n in de regio en ook in de gemeente Allbrandswaard
d.
De mobiliteit va
an mensen n
neemt door een
e
aantal maatschappelijjke ontwikke
elingen
ste
eeds verder toe, ook in de gemeentte Albrandsw
waard. Tegeliijk treedt do
oor de
toe
ename van verkeer
v
een a
afname van de bereikbaarheid op en
n een toenem
mende
dru
uk op ruimte
elijke kwalite
eit en het (leef)milieu,
(
ondanks de ontwikkeling van
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sch
honere technologie. De ttotale mobilitteit zal nog behoorlijk to
oenemen, on
ndanks
een
n op middellange termijn
n licht afnem
mende bevolk
king. De oorzzaken hierva
an zijn
ond
der andere stijgende
inkomens,, toenemen
nd autobezzit en stijgende
n koste gaan van
arb
beidsparticipa
atie. Dit alless is noodzak
kelijk maar mag niet ten
leefbaarheid en
n verkeersveiiligheid. De gemeente
g
Albrandswaard
d heeft daaro
om als
doe
el de automobiliteit in d
de gemeente
e te faciliterren, maar m
met aandachtt voor
verrkeersveilighe
eid, leefbaarh
heid en milieu. Dit alles wordt
w
mogelijjk gemaakt door
d
te
inv
vesteren in:
»
»
»
»

2.2
2

e geven op die
d plekken waar
w
dit verke
eer gewenst is;
verkeerr de ruimte te
goed op
penbaar verv
voer, zowel binnen de gem
meente als na
aar buiten;
goede fietsverbindin
f
ngen;
schone voertuigen.

Integrale aanpak

Verrkeer en verv
voer heeft ve
eel facetten: verkeer heefft met alles tte maken. Wil men
aan
n de ene kan
nt snel ergen
ns komen, aan de andere kant wil m
men een veilige en
lieffst rustige wo
oonstraat. Bin
nnen het GVV
VP zijn daaro
om vier them a’s onderscheiden,
nam
melijk:
»
»
»
»

baarheid;
bereikb
verkeerrsveiligheid;
fietsverrkeer;
parkere
en.

Dez
ze vier thema’s zijn niet los van elkaa
ar te zien. Aa
anpassingen op het gebie
ed van
berreikbaarheid kunnen bijvo
oorbeeld gev
volgen hebben voor de ve
erkeersveiligh
heid of
hett belang van fietsverkeer op een routte prioriteren kan gevolge
en hebben vo
oor de
berreikbaarheid voor gemo toriseerd ve
erkeer. Daarom zijn in dit GVVP keuzes
k
gem
maakt waarb
bij altijd is g ekeken naarr de samenhang tussen de vier geno
oemde
the
ema’s. Bijzon
ndere aandaccht is uitgega
aan naar hett fietsverkee r in de gemeente.
Dit is een van de
d speerpuntten binnen het
h gemeente
elijk beleid. H
Hiervoor is in
n 2011
doo
or de gemeenteraad een motie aange
enomen. Aan
n de hand va
an analyses binnen
b
alle
e vier de aspecten is een integraal ma
aatregelpakket opgesteld.. Uitvoeren van
v
dit
ma
aatregelpakke
et kan plaatsv
vinden in rela
atie met behe
eer en onderrhoud.
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3 BEREIIKBAAR
RHEID
3.1
1

Bereikbaarheid Alb
brandswaarrd

In de gehouden
n enquête he
ebben veel bewoners aan
ngegeven tev
vreden te zijn
n over
de bereikbaarhe
eid van de ge
emeente. We
el vindt een grote
g
groep rrespondenten
n (een
derrde) dat de bereikbaarheid
d is verslechtterd.
Wa
at betreft de autobereikb
baarheid heeft de gemee
ente Albrandsswaard een goede
verrbinding met de omliggen
nde gebieden met de Groe
ene Kruisweg
g en Rhoonse
e Baan
(de
e centrale as). Het is dan
n ook van be
elang dat de doorstroming
g op deze ce
entrale
as op niveau blijft.
b
Maar da
aarnaast is het
h
ook van belang dat de woongebieden,
win
nkelcentra en
e
bedrijven
nterreinen goed worden
n ontsloten. Er zijn diverse
d
ruim
mtelijke ontw
wikkelingen (woonwijken
n, centrum Rhoon)
R
te ve
erwachten diie ook
zorrgen voor ve
erkeersbeweg
gingen. Binn
nen de geme
eente Albran
ndswaard is in de
huiidige situatie
e, tijdens de
e spitsperiod
den, sprake van congesttie op het traject
t
Rho
oonse Baan – Rivierweg rrichting de Grroene Kruisweg.
Ook op gebied van Openbaa
ar Vervoer heeft
h
de gemeente goede
e verbindinge
en met
de omliggende gebieden. D
De metroverb
binding zorgtt voor vlotte
e en snelle re
elaties
rich
hting Rotterdam en Spijke
enisse. Aanda
achtspunt is dat er binnen
n de gemeente zelf
slec
chts beperkte
e lokale OV-v
verbindingen zijn.
Naa
ast het bela
ang van mob
biliteit moet ook rekening worden g
m
de
gehouden met
nad
delige gevolgen voor h
het milieu en de leefb
baarheid. He
et gaat dan om
luchtkwaliteit, geluidhinder
g
e
en overlast. In de gemeente Albrandsswaard spelen
n deze
pro
oblemen voorral rond de A
A15, de Groene Kruisweg en de cen
ntrumgebiede
en van
Rho
oon en Poorttugaal. Op a
alle vier de locaties is sp
prake van ge
eluidsoverlastt door
verrkeer.
Tott slot is de fiets een bela
angrijk vervo
oermiddel wat een belang
grijke bijdrag
ge kan
leveren aan de bereikbaarhe
eid en leefbaarheid van de gemeente. Gezien het belang
b
datt hieraan wordt gehecht, is hier een apart hoofds
stuk aan gew
wijd (zie hoofdstuk
5).

3.2
2

Speerpu
unten Bere ikbaarheid

Voo
or de bereiikbaarheid v
van de gem
meente Albrandswaard
spe
eerpunten geformuleerd:

zijn de volgende

Het ontwikkele
en van een d uidelijke en herkenbare
h
ontsluitingsstr
o
ructuur
Het verbeteren
n van de verk
keersafwikke
eling op doors
stromingskne
elpunten
Het waarborge
en van de berreikbaarheid van de geme
eente met op
penbaar vervoer
Het verbeteren
n van de leeffbaarheid
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3.3
3

Ontsluittingsstructu
uur autoverrkeer

Hett uitgangspunt voor een goede bereiikbaarheid va
an de gemee
ente is dat er
e een
nettwerk van on
ntsluitingsweg
gen is, waarmee alle geb
bieden in de gemeente go
oed te
berreiken zijn. Het
H
verkeer op deze ontsluitingsweg
gen wordt ge
efaciliteerd en
e het
geb
bruik van dez
ze routes wo
ordt aantrekk
kelijk gemaak
kt. Zo ontsta at een herke
enbare
verrkeersstructuur en worden
n de overige (woon)gebie
eden ontlast w
wat positief is voor
de verkeersveiliigheid en leeffbaarheid.
Verrkeerscirculattie autoverke
eer
In onderstaand
de afbeelding
g is de visie op de verk
keerscirculatie
e in de gem
meente
weergegeven. Uitgangspunt
U
ten bij deze ontsluitingsst
o
ructuur zijn:
»

»

»

de centrale as (Gro
oene Kruisweg, Rhoonse Baan) is de
e ‘drager’ va
an het
wegenn
net in de gemeente. Deze zorgt voor de verbindingen
n van
Albrand
dswaard mett de autosne
elweg en de
e omliggende
e gemeenten
n. Een
goede doorstromin
ng op deze
e as is no
oodzakelijk voor een goede
bereikb
baarheid van Albrandswaa
ard;
in aans
sluiting op de
e centrale as
s zijn er verrschillende on
ntsluitende routes,
r
die zorrgen voor de
e bereikbaarheid van de woonwijken
n, winkelcenttra en
bedrijve
enterreinen. Deze gemee
entelijke onts
sluitingsroute
es moeten vo
oor de
weggeb
bruiker logiscch en herkenb
baar zijn;
ook de
e verkeersrel aties binnen
n de gemeen
nte worden m
mogelijk gem
maakt.
Deze kunnen
k
in prrincipe gebru
uik maken van de genoe
emde ontsluitende
routes. Voor het ov
verige maakt het lokale verkeer
v
gebru
uik van de overige
wegen.

Figuur 1. Princip
pe verkeersciirculatie in de
e gemeente Albrandswaar
A
rd
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We
egcategoriserringsplan
De beschreven verkeerscircculatie is ve
ertaald in ee
en wegcatego
oriseringsplan (zie
figu
uur 2). De wegcategorise
w
ering is een belangrijke
b
basis voor de bereikbaarheid en
de verkeersveiliigheid in de g
gemeente.
In de Duurza
aam Veilig-g
w
het wegennet
w
in
ngedeeld in drie
gedachte wordt
wegcategorieën
n, waarbij el ke categorie
e een duidelijke eigen ffunctie heeft. Elke
wegcategorie heeft
h
duidellijke onders
scheidende inrichtingseig
genschappen voor
borrging van de herkenbaarh
heid en verke
eersveiligheid. De drie weg
gcategorieën zijn:
»

»

»

»

Stroom
mwegen. Dit zzijn de autow
wegen en autosnelwegen . De stroomw
wegen
zijn bedoeld voor e
een continue ongestoorde
e verkeersafw
wikkeling me
et een
relatief hoge snelh
heid. Voor de weginrichtting beteken
nt dit onder meer
gescheiden rijrichtiing en het ontbreken van
v
overstek
kend en kru
uisend
verkeerr. De stroomw
wegen zijn overwegend in
n beheer bij R
Rijkswatersta
aat;
(Suboptimale) Gebi edsontsluitin
ngswegen. Dit zijn wegen
n om de kern
nen en
buurten
n met elkaar te verbinden
n en om de woonw
en we rkgebieden op
o een
vlotte manier te ontsluiten. Ook
O
vormen
n ze de verrbindingen tussen
t
gebiede
en en stroo
omwegen. De
D provinciale wegen ziijn aangeduid als
gebieds
sontsluitingsw
weg. Subopttimale gebie
edsontsluiting
gswegen verrvullen
eenzelffde functie. E
Echter kennen deze een krappere
k
vorrmgeving doo
or een
beperktte beschikbarre ruimte;
Bedrijventerreinen.
De
gem
meente
Albrrandswaard
kiest
er voor
bedrijve
enterreinen a
als aparte ge
ebieden te beschouwen. De wegen hebben
voornamelijk een v
verblijfsfunctie, maar uit verkeersveiiligheidsoogpunt is
besloten de voorra
angssituaties
s op de kru
uispunten te
e regelen. Tevens
T
kennen
n deze wegen
n overwegen
nd een snelh
heidslimiet va
an 50 km/uu
ur. De
verdere
e inrichting va
an de wegen is maatwerk
k;
Erftoegangswegen. Alle overige
e wegen zijn
n erftoegang
gswegen (oo
ok wel
verblijfs
sgebieden ge
enoemd). In deze gebiede
en is de verk
keersfunctie minder
m
belangrrijk. Ze zijn bedoeld voor het toegankelijk maken
n van de erv
ven en
verblijfs
sgebieden. Dit beteken
nt dat alle groepen ve
erkeersdeelnemers
als keren, in- en
daarvan
n gebruik ( mogen) maken en man
noeuvres zoa
voerd. De sn
uitstapp
pen en overssteken zo veilig mogelijk worden
w
uitgev
nelheid
van hett gemotorise
eerd verkeer moet hiervoor laag zijn. De meeste wegen
w
in het beheer
b
van h et waterscha
ap zijn erftoeg
gangswegen..

Hett doorgaande
e verkeer wo
ordt via de stroomwegen
n en gebiedssontsluitingsw
wegen
afg
gewikkeld. Op
O
deze w
wegen staat daarom een
e
goede doorstromin
ng en
verrkeersafwikke
eling centraa
al. Natuurlijk
k onder voorwaarde dat dit op een veilige
v
wijze gebeurt. Op
O de erftoeg
gangswegen staat de leeffbaarheid en verkeersveilligheid
cen
ntraal en is ee
en goede doo
orstroming van minder grroot belang.
Biinnen de vernieuwde me
ethodiek van
n het CROW voor het o pstellen van een
wegcategorise
ering, vindt een overweging pla
aats om op suboptimale
ge
ebiedsontsluitingswegen een lagere
e snelheidslimiet toe te passen dan
ge
ebruikelijk is voor dit typ
pe wegen. Ge
ebiedsontsluiitingswegen binnen en buiten
de
e bebouwde kom kenne
en normalite
er een limie
et van respe
ectievelijk 50/70
5
km
m/uur en 80
0 km/uur. De
e suboptimale
e ontsluitingswegenwege
en hebben binnen
de
e wegenstru
uctuur welisswaar een ontsluitende
e functie, m
maar omdatt de
ve
erblijfsfunctie
e langs de we
eg overheers
st en beschik
kbare ruimte te beperkt is om
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aa
an de veilige inrichtingseiisen te voldo
oen, wordt de
e weg ingericcht op een la
agere
sn
nelheidslimiett (30 km/uu
ur binnen de bebouwde kom
k
of 60 k
km/uur buite
en de
be
ebouwde kom
m). Enerzijd
ds wordt dez
ze snelheidslimiet afgedw
wongen doo
or de
om
mgevingsinvloeden (gessloten omge
eving, veel erfaansluittingen, bepe
erkte
ob
bstakelvrije afstand),
anderzijds door de inrichting
van de weg
(s
snelheidsremmers
zoalls
drempe
els,
plateaus,
asvers
rspringingen
of
ve
ersmallingen)).
Bo
ovenstaande methodiek is tijdens een bijeenko
omst van d
de gemeente
eraad
to
oegelicht. Tijd
dens deze av
vond is besloten binnen de gemeentte Albrandsw
waard
ge
een suboptim
male gebiedssontsluitingsw
wegen met een lagere sn
nelheidslimiett toe
te
e passen. Op deze subopttimale gebied
dsontsluitings
swegen blijftt de limiet va
an 50
km
m/uur gehan
ndhaafd. De g
gemeente ve
erwacht dat gebiedsontslu
g
uitingswegen met
ee
en lagere sn
nelheidslimiett leiden tot te veel verw
warring onde
er weggebruikers,
m
met
name met
m
betrekkin
ng tot de voorrangsreg
v
eling op kru
uispunten en
n de
ha
andhaafbaarh
heid van de l agere snelhe
eidslimiet.
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Figuur 2. Wegcategorisering gemeente Albrandswaard
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Maatregelen bereikbaarheid autoverkeerr
Op basis van de inventarisa
atie is onderz
zocht welke maatregelen gewenst zijn
n voor
de bereikbaarheid van de gemeente vo
oor het auto
overkeer. In het ondersttaande
ove
erzicht zijn de geplande
e maatregele
en voor de ontsluitingssstructuur va
an het
auttoverkeer we
eergegeven. Deze maatre
egelen kome
en voort uit twee hoofdz
zaken:
hett verbeteren van knelpu
unten in de doorstromin
ng en het a
aanpassen van de
weginrichting aa
an de functie
e van de weg.
Lo
ocatie

Maa
atregelen

He
erkenbare onttsluitingsroute
es

De ontsluitingsrouttes in de gemeeente worden op
herkenbare wijze in
ngericht volgenss de functie van
n de
weg
g (zie ook Verke
eersveiligheid)

Riivierweg-Rhoo
onse Baan (Rh
hoon)

Maa
atregelen t.b.v. de doorstromin
ng van de Rhoon
nse
Baa
an naar de Groene Kruisweg

Ve
erbinding Rhoonse Baan
(P
Portland)-Zuid
der Parkweg
(R
Rotterdam)

Nieu
uwe verbinding in het kader vaan de realisatie van de
nieu
uwe woonwijk Portland
P
(reeds g
gepland)

Ce
entrum Rhoon
n

Verandering in kader van centrum
montwikkeling

Tab
bel 1. Overzic
cht maatrege
elen ontsluitin
ngsstructuur autoverkeer

3.4
4

Openba
aar vervoer

Goe
ede bovengemeentelijke O
OV-verbindin
ngen
De huidige openbaar vervoe
ervoorziening
gen zorgen voor
v
een goe
ede bereikbaarheid
van
n de gemeen
nte met omlig
ggende gebie
eden. Het openbaar vervo
oer wordt voor het
belangrijkste de
eel verzorgd
d door de metro, met ha
altes in Rho
oon en Poorttugaal.
Daa
arnaast zijn er twee busv
verbindingen
n tussen Hoogvliet en Poo
ortugaal en tussen
t
Rottterdam Zuidplein en Porttland.

Figuur 3. Overz
zicht voorzien
ningen openbaar vervoer
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Aan
ndacht voor lokale
l
OV-verrbindingen
Hett openbaar vervoer
v
heeftt, naast het woon-werkve
erkeer, een belangrijke sociale
s
fun
nctie. Daarom
m is het ook w
wenselijk datt inwoners oo
ok binnen de gemeente (ttussen
de kernen) gebruik kunne
en maken va
an openbaarr vervoer. V
Voor de gem
meente
Alb
brandswaard bestaan de
e volgende mogelijkheden voor ve
erbetering va
an de
ope
enbaar vervo
oer verbinding
g binnen de gemeente:
g
»

»

»

het aan
n elkaar kno
open van de
e bestaande busdiensten naar Portland en
naar Po
oortugaal. O
Op deze wijze
e ontstaat een
e
regelmattige OV-verb
binding
naar Sp
pijkenisse en Barendrechtt;
het inz
zetten van e
een buurtbus
s tussen de kernen in d
de gemeente
e (het
experim
ment met klleinschalig openbaar
o
vervoer in 20 11 is helaas niet
gecontinueerd en iss reeds vervallen);
het stimuleren van
n het gebruik van de Regiotaxi BAR
R. De Regiottaxi is
gericht op reizigerss in de leeftijjdsgroep 65 jaar en oude
er en mensen met
een Wm
mo-indicatie. In andere re
egio’s is geble
eken dat een
n bredere inzet van
deze ta
axiservice succcesvol is en tevens koste
endekkend.

Rollverdeling
Hett openbaar vervoer worrdt centraal georganisee
erd in Stadssregioverband. De
gem
meente zelf heeft
h
hier da
an ook een beperkte
b
rol in. De taken van de gem
meente
bes
staan enerzijds uit het vo
oeren van ov
verleggen me
et de Stadsre
egio Rotterda
am en
de vervoerder. Ook het b
buurtbusvervo
oer is een zaak
z
van de
e Stadsregio
o. Een
cen
ntrale regie voorkomt
v
on
nnodig hoge kosten. And
derzijds heeftt de gemeen
nte de
taa
ak om haar in
nwoners te in
nformeren ov
ver de versch
hillende moge
elijkheden met
m het
ope
enbaar vervo
oer.
Voo
or- en natran
nsport
Met name voorr de metro g
geldt dat reiz
zigers nog te
e maken heb
bben met voo
or- en
nattransport. Oo
ok het voor-- en natransport is bepalend voor de
e beleving van
v
de
aan
ntrekkelijkheid van het op
penbaar verv
voer. In Albra
andswaard be
estaat de aan
ndacht
hie
ervoor uit he
et realiseren
n van aantre
ekkelijke fiettsroutes (zie
e Fietsverkee
er) en
voldoende park
keergelegenh eid voor autto’s en fietse
ers. De laatsttgenoemde dienen
d
tev
vens van een goede kw
waliteit te zijjn, zodat he
et fietsgebru ik naar de haltes
ges
stimuleerd wo
ordt.
Lo
ocatie

Maatregel

Ge
emeente

Comm
municatie richtin
ng Stadsregio Ro
otterdam en
vervo
oerder voor het verbeteren
v
en in
n stand houden
n van
het vo
oorzieningenniveau van het opeenbaar vervoer.

Ge
emeente

Comm
municatie richtin
ng Stadsregio Ro
otterdam en
vervo
oerder over lokale verbinding in
n de gemeente.

Ge
emeente

Comm
municatie over mogelijkheden
m
rregiotaxi richting
g
burge
er (zoals folders, informatie in l okale krant, we
ebsite,
etc.)

Metrohaltes

Realis
seren parkeerge
elegenheid en fieetsenstallingen nabij
haltes
s

Tab
bel 2. Overzic
cht maatrege
elen en actie openbaar vervoer
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3.5
5

Leefbaa
arheid

Ondanks dat een
e
goede b
bereikbaarheid van de gemeente
g
va
an economisch en
gem
meenschappe
elijk belang i s, moet ook rekening wo
orden gehoud
den met mog
gelijke
neg
gatieve gevo
olgen hiervan
n op de leeffbaarheid. In
n onderstaan
nde alinea’s wordt
ingegaan op de luchtkwalite it, geluidsove
erlast en erva
aren overlastt.
chtkwaliteit
Luc
Gez
zien de grensoverschrijde
ende problem
matiek is de aanpak
a
van d
de luchtkwaliiteit in
de Stadsregio vastgelegd
v
in de nota ‘Datt lucht op’ (2
2008). Uit de ze studie blijjkt dat
er in de ge
emeente Al brandswaard
d geen loc
caties of w
wegen mett een
‘saneringsopgav
ve’ voorkome
en. Wel leverrt de gemeen
nte Albrandsw
waard een bijjdrage
n de Region
nale doelstelllingen door in haar be
eleid aandaccht te geven
n aan
aan
acttiviteiten die verbetering
v
v
van de luchtk
kwaliteit stimuleren.
In het regiona
aal luchtkwa
aliteitsplan ‘Dat
‘
lucht op’
o
zijn div
verse maatre
egelen
ben
noemd, afkomstig uit he
et Regionaal Aktieprogra
amma Luchtk
kwaliteit (RA
AP) en
Rottterdamse Aa
anpak Luchtk
kwaliteit (RAL
L). Deze maa
atregelen zijn
n in zeven clusters
verrdeeld. In he
et overzicht iin tabel 3 is aangegeven
n op welke w
wijze de gem
meente
Alb
brandswaard invulling gee
eft aan de ma
aatregelen va
anuit de Stadssregio.
Cllusters maatre
egelen RAL/RA
AP

Activiteitten gemeente Albrandswaarrd

Sc
chone voertuig
gen

Aanschaf milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark
Stimulerin
ng private schon
ne voertuigen d
door:
- realisatie van oplaadpunten op centralee parkeerplaats
sen
- aanbieden mogelijkheid
d tot het aanvra
agen van oplaad
dpunten
in directe woonomgeving
g
- meedenken met aanbie
eders van altern
natieve brandsto
offen

Ve
erbeteren doorstroming

Aanpak va
an locaties met problemen in d
doorstroming (zie
paragraaff 3.2).

Sttimuleren ande
ere
ve
ervoerswijzen

Gemeente
elijke activiteiten rond openbaaar vervoer (zie
paragraaff 3.3)
Stimulere
en van gebruik van
v
de fiets (ziee hoofdstuk 5)

Tab
bel 3. Overzic
cht activiteite
en luchtkwaliiteit
Gelluidsoverlast
In 2007 zijn de
e geluidsbelasstingkaarten die zijn opge
esteld in hett kader van de
d EUrich
htlijn omgevingslawaai d oor de geme
eente vastge
esteld. Hieme
ee zijn een viertal
awaai. Uit analyse
bro
onnen van ge
eluid in kaarrt gebracht, waaronder wegverkeersla
w
van
n de gegeven
ns bleek dat v
veruit de mee
este geluidso
overlast veroo
orzaakt word
dt door
hett wegverkeerr. Grootste brronnen van geluidhinder
g
zijn de Groen
ne Kruisweg en de
A15
5. Deze zijn in beheer va
an respectiev
velijk de prov
vincie Zuid-H olland en het Rijk.
Beiide wegbeh
heerders errkennen deze problem
men en he
ebben toeg
gezegd
pro
obleemlocatie
es (geluidsbe
elasting van meer dan 65
6 dB) in de
e toekomst aan
a
te
pak
kken.
Voo
or het aanpa
akken van ge
eluidsknelpun
nten op wege
en in beheerr van de gem
meente
Alb
brandswaard heeft de g
gemeente in 2009 een actieplan op
pgesteld gen
naamd
‘Actieplan geluid gemeente Albrandswaa
ard’. Voor kn
nelpunten vo
oor verkeer zijn
z
de
volgende actiep
punten geform
muleerd:
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»

het instellen van voorkeursrroutes, het reguleren van snelheid en
bevorde
eren van d
de doorstrom
ming. Wegen die niet behoren to
ot de
ontsluittingsstructuu
ur (zie parag
graaf 3.2) dienen ingericcht te worde
en als
verblijfs
sgebieden. D
Doorgaand ve
erkeer is hier niet gewenstt;
bevorde
eren van fiettsverkeer. Het aanbieden
n van goede fietsroutes tussen
t
woonwijken en de ccentra van de
d kernen en
n het verzorg
gen van kwalitatief
goede fietsparkeerv
f
voorzieningen
n maakt hier onderdeel va
an uit;
toepass
sen stil we
egdek (asfallt) op onts
sluitingsroute
es. De gem
meente
Albrand
dswaard zal i n situaties waar
w
de geluid
dsbelasting b
boven de 65 dB
d ligt
bij onderhoud of re
enovatie van wegen nadrukkelijk het toepassen van stil
wegdek
k overwegen;;
saneren
n van woning
gen waar de geluidsnorme
g
en worden ov
verschreden.

»

»

»

Erv
varen overlas
st
In de gehouden
n enquête iss bewoners gevraagd
g
kne
elpunten aan
n te geven op
o het
geb
bied van bere
eikbaarheid e
en leefbaarhe
eid, wanneer dat van toep
passing was. In het
kad
der van leefbaarheid zijn ttwee locaties
s nadrukkelijk
k genoemd:
»
»

omgeviing schoolloca
atie Portland;
centrum
m Rhoon in v
verband met overlast
o
doorr vrachtverke
eer.

Lo
ocatie

Maatregel

Ve
erblijfsgebiede
en

De ve
erblijfsgebieden als zodanig inriichten. Doorgaa
and
verkeer is hier niet gewenst.

On
ntsluitingsroutes

De on
ntsluitingsroutes
s uitvoeren in (sstil) asfalt.

Be
evorderen fiettsverkeer

Stimu
uleren van het fiietsgebruik doorr:
- goed
de fietsroutes tu
ussen woongebiieden en centra van de
kerne
en
- verz
zorgen kwalitatief goede fietspaarkeermogelijkh
heden
bij de
e belangrijke voo
orzieningen

Sa
aneren woning
gen

Wonin
ngen waar de ge
eluidsnorm word
rdt overschreden
n
worde
en gesaneerd

n..a.v. enquête
Sc
choolomgeving
g Portland

Altern
natief voor autogebruik bij het h
halen en brenge
en van
leerlin
ngen stimuleren
n

Ce
entrum Rhoon
n

Veran
ndering in kaderr van centrumon
ntwikkeling

Tab
bel 4. Overzic
cht maatrege
elen leefbaarh
heid

3.6
6

Overzicht activiteitten Bereikb
baarheid

In voorgaande
e paragrafen
n is uitgew
werkt welke maatregele
en de gem
meente
Alb
brandswaard gaat nemen in het kader van de berreikbaarheid van de gemeente.
In het ondersta
aande overziicht is samengevat welke
e acties de g
gemeente do
oet op
geb
bied van bere
eikbaarheid.
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Sp
peerpunt

Acttiviteiten van de
d gemeente

He
et ontwikkelen
n van een duid
delijke
en
n herkenbare ontsluitingsstr
o
ructuur

De gemeente gaat verder uitvoerin
ng geven aan het
opg
gestelde wegcate
egoriseringsplan
n door het afron
nden
van de inrichting va
an de verblijfsg
gebieden en de
reallisatie van herke
enbare 50km-w
wegen.

He
et verbeteren van de
ve
erkeersafwikkelingen op
do
oorstromingsk
knelpunten

Op knelpunten in de
d verkeersafwikkkeling neemt de
d
gem
meente maatregelen om de doo
orstroming te
verb
beteren, zoals de
d aanleg van eeen extra rijstroo
ok of
het verbeteren van
n het kruispunt.

He
et waarborgen
n van de
be
ereikbaarheid van de gemee
ente met
he
et openbaar ve
ervoer

De gemeente voertt overleggen meet de Stadsregio
o
Rottterdam en de vervoerder om d
de belangen van
n
Albrrandswaard te behartigen.
b
Daaarnaast informee
ert de
gem
meente haar inw
woners over de vverschillende
mog
gelijkheden.

He
et verbeteren van de leefba arheid

De gemeente gaat over tot de aan
nschaf van een
milieuvriendelijk wagenpark en heet stimuleren va
an
milieu- en geluidsv
vriendelijke vervvoervormen zoa
als het
fiets
sen en elektrische voertuigen. Daarnaast zulle
en
won
ningen waar de geluidsnormen worden oversch
hreden
worrden gesaneerd..

Tab
bel 5. Overzic
cht speerpun
nten en activiteiten Bereik
kbaarheid
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4 VERKEERSV EILIGH
HEID
4.1
1

Ontwikk
kelingen ve
erkeersveiligheid

De verkeersveilligheid in Alb
brandswaard is over het algemeen go
oed te noemen. Er
zijn
n bijvoorbeeld geen bla ckspots, en slechts een
n beperkt aa
antal locaties
s met
me
eerdere ongev
vallen. Er is echter wel sp
prake van ee
en stijgende ttrend in het aantal
(errnstige) ongevallen in de g
gemeente. De grafiek in figuur
f
4 toontt een toenam
me van
hett aantal erns
stige slachto ffers sinds 2006.
2
In de grafiek is h
het aantal do
oor de
politie geregistrreerde ongev
vallen weerg
gegeven. Aan
ngezien niet alle ongevalllen in
hett databestand zijn opgen
nomen is een
n correctiefac
ctor toegepa st. Hiermee wordt
hett werkelijke aantal
a
ernstig
ge slachtofferrs inzichtelijk.

Figuur 4. Princip
pe verkeersciirculatie in de
e gemeente Albrandswaar
A
rd
es
Onveilige locatie
evinden. Uit zowel
satie is onde
erzocht waar zich onveilig
ge locaties be
In de inventaris
nquête blijkt dat er nauw
welijks
de ongevallengegevens als de informattie uit de en
ech
hte gevaarlijk
ke concentratties zijn. Ook
k is gekeken naar wegen waar veelvuldig te
harrd wordt gere
eden. De kaa
art in figuur 5 toont de onveilige locati es op basis van
v
de
ong
gevallengege
evens, enquê
ête en snelh
heidsgegeven
ns. De onve
eilige locatie
es zijn
ben
noemd in tab
bel 7. Hier zijn
n per locatie tevens maattregelen opge
enomen.
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zicht onveilige
e locaties in de
d gemeente Albrandswaa
ard
Figuur 5. Overz
elgroepen
Doe
Naa
ast de locaties is geke
eken welke doelgroepen
n aandacht verdienen in het
verrkeersveilighe
eidsbeleid. In
n figuur 6 zijn
z
de doelgroepen weerrgegeven op basis
van
n de vervoe
erswijzen en
n de leeftijd
dscategorieën
n. Uit de on
ngevallengeg
gevens
kom
men vooral de
d doelgroep
pen bromfiets
sers en moto
orrijders naa
ar voren. Het gaat
ech
hter om rela
atief kleine a
aantallen (de kans op toevallighede
t
en). Ook laten de
verrdere eigenschappen van
n de ongeva
allen van deze vervoersw
wijzen een diffuus
d
bee
eld zien. Hierdoor blijktt het moeiliijk om conc
crete aangrijjppunten vo
oor de
doe
elgroepen te bepalen op b
basis van de ongevallenge
egevens.
Ook in de enquête is gevraa
agd naar de onveiligheid
o
van
v
specifiek
ke doelgroepe
en. De
res
spondenten gaven
g
aan d
dat bij de locaties met ervaren
e
onve
eiligheid vooral de
onv
veiligheid voo
or langzaam verkeer (voe
etgangers en fietsers) een
n probleem is.
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Figuur 6. Overz
zicht onveilige
e locaties in de
d gemeente Albrandswaa
ard
erige ontwikk
kelingen
Ove
heid zijn err twee
Naa
ast de geme
eentelijke sttand van zaken rond ve
erkeersveiligh
landelijke ontwikkelingen diie ook voor Albrandswaard van belan
ng zijn. Dit betreft
b
enk
kelvoudige on
ngevallen me
et fietsers en de toename in het gebru
uik van de snorfiets
en de elektrisch
he fiets.
Uit onderzoeken
n van het Min
nisterie van Infrastructuu
I
m
r en Milieu bllijkt dat de meeste
(do
odelijke) sla
achtoffers o
onder fietse
ers vallen bij enkelvo
oudige onge
evallen
(Fie
etsberaad, publicatie 19a
a). Dus fietse
ers die vallen
n of tegen ee
en obstakel botsen
b
en dus zonder betrokkenhe
eid van een ander voertuig. Door ee
en onderregistratie
kom
mt dit niet naar voren in
n de analyses
s van de gerregistreerde ongevallen. Het is
daa
arom goed om
o
in het v
verkeersbeleiid specifiek aandacht te
e geven aan
n deze
pro
oblematiek. Hiertoe is in 2011 tevens een motie aan
ngenomen in de
gem
meenteraad.
In 2002 is in Nederland
N
me
et succes Bro
omfiets op de
e Rijbaan ing
gevoerd, waa
ardoor
chtoffers ond
der bromfiettsers is afge
enomen. Hett blijkt echte
er dat
hett aantal slac
me
ensen steeds vaker een snorfiets (zo
onder helmplicht) kopen in plaats va
an een
bro
omfiets (CBS). Hierdoor ontstaan risiico’s voor de
e verkeersve
eiligheid, zoals een
hog
gere snelheid dan verw
rwacht (veell snorfietsen
n worden o
opgevoerd), grote
sne
elheidsversch
hillen op het fietspad en grotere kan
ns op letsel (geen helmp
plicht).
Ook dit is een ontwikkeling
o
w
waar aandacht aan wordt besteed in h
het beleid.
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4.2
2

Doelstellingen verb
betering ve
erkeersveiligheid

Uit de ontwikke
eling van de g
geregistreerd
de ongevallen
n blijkt dat in
n de periode tussen
t
200
05 en 2010 het aantal s lachtoffers is
s toegenomen. Het blijft daarom nod
dig om
con
nsequent aan
ndacht te heb
bben voor he
et verbeteren
n van de verk
keersveilighe
eid. De
gev
volgen van verkeersong
gevallen heb
bben vaak grote
g
sociaall-maatschapp
pelijke
imp
pact. Daarnaast zijn er g
grote maatschappelijke ko
osten aan ve
erkeersonveilligheid
verrbonden (voo
or Albrandswa
aard gaat hett om ongevee
er 3,5 miljoe n euro1 in 20
010).
De ambities voor verkeersv
veiligheid voo
or Albrandsw
waard is om d
de stijgende trend
om
m te buigen en alsnog de landelijk
ke doelstellin
ngen te beh
halen. Concreet is
daa
arvoor de volgende doelsttellingen gefo
ormuleerd.
Do
oelstelling 202
20 verkeersve
eiligheid in Alb
brandswaard
Ge
een dodelijke slachtoffers
Minder dan 6 er
rnstige gewon
nden

Dez
ze doelstellin
ng betreft he
et aantal ernstige slachtoffers inclusie
ef een correc
ctie op
de registratiegraad. Deze do
oelstelling is geformuleerd
d door de lan
ndelijke doels
stelling
uit de Nota Mob
biliteit te verttalen naar de situatie voor Albrandswa
aard.
Gem
meentelijke speerpunten
s
verkeersveiliigheid
Om
m de doelste
elling te kun
nnen halen wordt een integrale aan
npak gevolgd (zie
volgende aline
ea’s). Binne
en deze aa
anpak zijn drie speciffieke speerp
punten
gefformuleerd, waar
w
in de g
gemeente Albrandswaard
d extra aand
dacht aan be
esteed
wordt. Deze spe
eerpunten zijjn:
Ee
en veilige en herkenbare inrichting van wegen confform functie van de weg
Sp
pecifieke aan
ndacht voor d
de veiligheid van
v
(brom)fie
etsers
Onderzoeken mogelijkhede
m
en permanente verkeerseducatie
Be
etrekken van
n burgers in d
de uitvoering van mensge
erichte aanpa k
Uit ongevalleng
gegevens blijjkt dat een aantal
a
doelgroepen vake
er slachtoffer is bij
verrkeersongeva
allen. Deze do
oelgroepen zijn bromfietsers en fietserrs.
Perrmanente verkeerseduc
v
catie is een doelgro
oepgerichte
w
aanpak waarbij
verrkeersdeelnem
mers gedure
ende hun hele leven de nodige
n
kenniss en vaardigheden
worden bijgebracht. Vroeg geleerd gedrag moet leiden tot het gewenste ge
edrag.
Voo
or de verkeerseducatie zijjn wijzigingen in het verp
plaatsingsged
drag de belan
ngrijke
leermomenten. Denk hierb
bij aan het zelfstandig naar
n
school gaan of wa
anneer
iem
mand begint met
m autorijde
en.
Een
n belangrijk uitgangspu
unt in het verkeersveiligheidsbeleid is dat ied
dereen
verrantwoordelijk is. Naasst de werk
kzaamheden die gemee
enten, politie en
org
ganisaties zoa
als ROV-Zuid
d Holland en Veilig Verkee
er Nederland doen, kunne
en ook

1

De
e SWOV heeft een berekening g
gemaakt van de
e maatschappelijke kosten van
n doden (€ 2,4 miljoen)
m
en ziekenhuisgewo
z
nden (€ 250.00
00,-) als gevolg van verkeerson
ngevallen (SWOV
OV, 2009).
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de burgers een aantal taken
n op zich nem
men. Op die wijze worde
en burgers ze
elf ook
bettrokken bij de
e acties en ca
ampagnes.
Aan
npak verkeerrsonveiligheid
d
In de gemeen
ntelijke aanp
pak worden twee sporen gevolgd: Infrastructuur en
Mensgerichte Aanpak. U itgangspunte
en bij deze tweesporren aanpak
k zijn
Integraliteit, Sa
amenwerking
g en Duurzaam Veilig. Dit
D sluit aan bij het land
delijke
verrkeersveilighe
zoals
vastgelegd
Plan
eidsbeleid,
in
het
S
Strategisch
Verrkeersveilighe
eid (zie ook h
het Achtergro
onddocumentt).
In de volgende paragrafen zzijn de twee sporen uitge
ewerkt in con
ncrete maatre
egelen
en activiteiten.

4.3
3

Verkeerrsveiligheid
d Infrastructuur

De oorzaak van
n veruit de m
meeste ongev
vallen ligt bijj een mensellijke fout. Me
et een
goe
ede inrichting van de in
nfrastructuur kan de we
eggebruiker b
beïnvloed wo
orden,
zod
dat deze mind
der fouten m
maakt of dat de
d ernst van een eventue
eel ongeval be
eperkt
blijft.
We
egcategoriserring
Cen
ntraal uitgangspunt voor een veilige infrastructuu
ur is de wegccategoriserin
ng (zie
parragraaf 3.3). Met de weg
gcategorisering krijgt elk
ke weg een eenduidige functie
f
toe
egewezen. Do
oor de inrich ting van de wegen op he
erkenbare wijjze en conform de
fun
nctie van de weg
w
vorm te geven, wordt de verkeers
sveiligheid be
evorderd.
goede
we
een
duid
Daa
arnaast
zo
orgt
een
egcategoriserring
voor
delijke
verrkeersstructuur. Hiermee wordt bevorrderd dat het verkeer geb
bruik maakt van
v
de
wegen waar dat
d
kan en wordt doo
orgaand verrkeer via on
ngewenste routes
voo
orkomen.
Inrrichting van wegen
w
Hett ontwikkelen
n van een v
veilige infrasttructuur bete
ekent dat in de loop der jaren
wordt gewerkt aan het optiimaliseren va
an de verkee
ersveilige we
eginrichting. Het is
mo
oeilijk om op basis van de
e aanpak van
n onveilige lo
ocaties nog v
verbetering van
v
de
verrkeersveilighe
eid te beha
alen. Met he
et ontwikkelen van een
n inherent veilige
v
infrrastructuur wordt gewe
erkt met ee
en meer preventieve a
aanpak voo
or het
opttimaliseren van de verkee
ersveiligheid.
In het Handboe
ek Verkeersm
maatregelen zijn
z
inrichting
gseisen voor elke wegcategorie
opg
gesteld. Deze
e inrichtingse
eisen gaan over
o
de herke
enbaarheid e
en vormgevin
ng van
elk
ke wegcategorie en de cattegorieoverga
angen (zoals komgrens o
of 30km-poorrt). De
eise
en zijn samengesteld op
p basis van de landelijk
ke richtlijnen
n (CROW) en zijn
afg
gestemd op de situatie
e in Albrandswaard. Bij het same
enstellen va
an de
inriichtingseisen is reken ing gehoud
den met zowel
z
de v
verkeersveiligheid,
doo
orstroming alls leefbaarhe
eid. Bij werkzaamheden aa
an de weg en
n bij reconstrructies
mo
oeten de eisen in dit Hand
dboek Verkeersmaatregele
en worden aa
angehouden.
Hett realiseren van
v
een cons equent veilig
ge infrastructuur is een om
mvangrijke ta
aak en
is een
e
kostbare
e aangelegen
nheid. Daarom
m wordt gekozen voor ee
en kosteneffiiciënte
aan
npak door de
e uitvoering tte koppelen aan groot on
nderhoud en reconstructiies. In
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ond
derstaand ov
verzicht zijn
n de maatre
egelen aan de inrichtin g van de wegen
w
ben
noemd.
Lo
ocatie

Maa
atregel

Ge
ebiedsontsluittingswegen
Zw
waardijk (Poortugaal)

Aan
npassen markering EHK, en kom
mgrens aanpass
sen
zodat de Zwaardijk
k vanaf het kruisspunt met de Groene
Kruisweg binnen de
e bebouwde kom
m komt te ligge
en

Viiaductweg (Rh
hoon)

Aan
npassen inrichtin
ng aan (subopti male) GOW. Aa
andacht
voo
or veiligheid fiets
soversteek nabiij viaduct

Riijsdijk tussen Dorpsdijk en
Tijsjesdijk (Rho
oon)

Aan
npassen inrichtin
ng aan (subopti male) GOW
(wa
aaronder aanbre
engen van fietssstroken). Aanleg
ggen
snelheidsremmers t.h.v. overstekeen

Do
orpsdijk tusse
en Rijsdijk en
Tijsjesdijk (Rho
oon)

Aan
npassen inrichtin
ng aan (subopti male) GOW
(wa
aaronder aanbre
engen van fietssstroken). Aanleg
ggen
snelheidsremmers t.h.v. overstekeen

Allbrandswaards
seweg tussen
Sc
chroeder van de
d Kolklaan en
n
Allbrandswaards
sedijk

Aan
npassen markering EHK

Werkersdijk tus
W
ssen Oranje
Na
assaulaan en Waalstraat
W
(R
Rhoon)

Aan
npassen inrichtin
ng aan (subopti male) GOW
(wa
aaronder aanbre
engen van fietssstroken).

Sc
chroeder van de
d Kolklaan te
en
no
oorden van Alb
brandswaards
seweg

Aan
npassen markering EHK

Riivierweg (Rhoon)

Aan
npassen markering EHK

Sttationsstraat ten
t
oosten van
n
Viiaductweg (Rh
hoon)

Aan
npassen markering EHK

Ve
erblijfsgebiede
en
Po
oortugaal Noo
ord

Inrichting als verblijfsgebied (o.a. verwijderen
fiets
sstroken)

Sttationsstraat tussen
t
Viaducttweg en
Do
orpsdijk noord
d (Rhoon)

Inrichten als verblijjfsgebied

Werkersdijk tus
W
ssen Waalstraa
atDo
orpsdijk (Rhoo
on)

Inrichten als verblijjfsgebied

W
Welhoeksedijk

Inrichten als verblijjfsgebied

30
0km-zone ten westen van de
e
Ke
erkachterweg (Poortugaal)

Inrichten als verblijjfsgebied (plateeaus op kruispun
nten)

Allbrandswaards
sedijk tussen
Do
orpsstraat-Sch
hroeder van de
e
Ko
olklaan (Poorttugaal)

Inrichten als verblijjfsgebied

F. van de Poest Clementlaan ttussen
W
Waalstraat
en Albrandswaard
A
dseweg
(P
Poortugaal)

Inrichten als verblijjfsgebied

Ou
ud Rhoonsedijjk (Rhoon)

Inrichten als verblijjfsgebied

Gh
hijseland (Rho
oon)

Inrichten als verblijjfsgebied (plateeaus op kruispun
nten)

Biinnenbaan (Rh
hoon)

Inrichten als verblijjfsgebied

Tijsjesdijk (Rho
oon)

Inrichten als verblijjfsgebied

Be
edrijventerrein
nen
Ac
chterdijk (Rho
oon)

Inrichten als bedrijventerrein

Tab
bel 6. Overzic
cht maatrege
elen Duurzaam
m Veilig inric
chting van we
egen
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Verrkeersveilighe
eid (brom)fie
etsers
Bro
omfietsers
en
fietserrs
vormen
een
kwetsbare
grroep
onderr
de
verrkeersdeelnem
mers. Daaro
om wordt in
n hoofdstuk 5 in het b
bijzonder aan
ndacht
bes
steed aan hett fietsverkeerr.
Aan
ndacht voor onveilige
o
loca
aties
Ondanks dat er (bijna) geen
n ongevallenc
concentraties
s vanuit de on
ngevallengeg
gevens
me
eer zijn, wil dat niet zegge
en dat alle we
egen veilig ziijn. Uit de inv
ventarisatie van
v
de
erv
varen onveilig
gheid blijkt d
dan ook dat men zich op
p veel locatie
es niet veilig voelt.
Naa
ast de ontwiikkeling van een inheren
nt veilige infrastructuur w
wordt daarom
m ook
aan
ndacht bestee
edt aan locatties waar de situatie
s
als onveilig wordtt ervaren.
Lo
ocatie

Maatregel

N..a.v. ongevalle
engegevens en
n
sn
nelheid
Krruispunt Zwaa
ardijk-Castellu
um
(P
Poortugaal)

Overs
steek verhoogd weergeven en rrood asfalt doorrtrekken
over fietsoversteek
f

Ro
otonde Albrandswaardsewe
egSc
chroeder van de
d Kolklaan
(P
Poortugaal)

Verbe
eteren poortfunc
ctie komgrenzen
n, Fietsers in de
e
voorra
ang, oversteek verhoogd uitvoeeren en rood as
sfalt
doortrekken over fiettsoversteek, ,

Krruispunt Albra
andswaardsew
wegLa
andjonker (Poortugaal)

Herke
enbaarheid fietsoversteek, overrsteek verhoogd
d
uitvoe
eren.

Riivierweg-Kleid
dijk (Rhoon)

Verbe
eteren herkenba
aarheid fietsoverrsteek (rood asffalt
fietspad)

Po
ortlandse Baan
n (Portland)

Naderr onderzoek naa
ar verkeersveilig
ge inrichting

Willem Barentzs
W
straat (in behe
eer
Ha
avenbedrijf

Inrich
hting volgens ge
ebiedsontsluiting
gsweg, vrijliggende
fietspaden

N..a.v. enquête
Krruispunt Albra
andswaardsed ijkSc
chroeder van de
d Kolklaan
(P
Poortugaal)

Aanpa
assen inrichting aan (suboptimaale) GOW.

Ce
entrum Rhoon
n

Veran
ndering in kaderr van centrumon
ntwikkeling

Tijsjesdijk (Rho
oon)

Inrich
hting als verblijfsgebied (onderzzoek mogelijkhe
eid
trotto
oir) en onderzoek naar mogelijkkheden knippen van de
Tijsjesdijk

Krruispunt Rijsdijk-Van Gogh A
Allee
(R
Rhoon)

Verdu
uidelijken voorra
ang fietsoversteeken

Tab
bel 7. Overzic
cht maatrege
elen onveilige
e locaties verrkeersveilighe
eid
Kle
einschalige maatregelen
Er is een jaa
arlijks budg et beschikbaar voor het
h
nemen van kleinsc
chalige
ma
aatregelen. Het gaat om v
verkeersmaatregelen waa
arvan het we
enselijk is om
m deze
op korte termijn te nemen.. Denk hierbij aan kleine aanpassinge
en naar aanlleiding
van
n bijvoorbeeld meldpuntm
meldingen en
n verzoeken uit
u het verke
eersspreekuur of in
hett kader van wijkgerichte
w
a
aanpak (zie paragraaf
p
4.4).
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4.4
4

Mensge
erichte aanp
pak

Hett centrale do
oel van de m
mensgerichte aanpak besttaat uit het stimuleren van
v
de
bew
wustwording rond verke
eersveiligheid
d. Dit besta
aat enerzijdss uit Educa
atie &
Voo
orlichting en anderzijds u it handhaving
g. Daarnaast wordt meer aandacht ge
egeven
aan
n samenwerk
king: ook de burgers kun
nnen zelf een
n actieve bij drage levere
en aan
verrkeersveilighe
eidsacties.
Edu
ucatie & Voorrlichting
Hett doel van Educatie & Voorlichting is om de verkeersdeeln
v
nemers voldoende
ken
nnis, vaardigheden en ee
en motivatie voor veilig verkeersgedra
v
ag te geven. Dit is
ech
hter niet iets wat bij de g
gemeentegrenzen stopt. Daarom
D
word
dt voor Educ
catie &
Voo
orlichting aa
angesloten b
bij de region
nale aanpak in de Stad
dsregio Rotte
erdam
(Werkplan Verk
keersveilighei d 2011-2012
2).
v
van de reg
gionale activiteiten
In het ondersttaande overrzicht zijn voorbeelden
genomen. Te
e zien is dat het gaat om
m permanentte verkeersed
ducatie. Dit is een
opg
doe
elgroepgerich
hte aanpak w
waarbij verke
eersdeelnemers gedurend
de hun hele leven
de nodige kennis en vaardig
gheden worde
en bijgebrach
ht.
Do
oelgroep

Educatiepr
rojecten (niet uitputtend)

Klleuters (0-3 ja
aar)

JONGleren

Kiinderen (4-11 jaar)

School op Seef
S
Fiets-OV project
GrootVerkeersMysteriespell
VVN Verkee
ersouders
Verkeerslee
erkracht
De Verkeers
sslang

Jo
ongeren (12-17 jaar)

Totally Trafffic
Schoolconta
actpersoon

Be
eginnende bes
stuurders (18--24 jaar)

Praktijkdage
en jonge autom
mobilisten
Young Resp
ponsible Drivers

Riijbewijs bezittters (25-59 jaa
ar)

VVN Verkee
ersouders

Se
enioren (60-pllussers)

Rijvaardigheid Ouderen
Broemdagen
Scootmobie
el Rijvaardigheid
dstrainingen

Ta
abel 8. Educatieprojecten in Stadsregio
o Rotterdam
Han
ndhaving
Met educatie wordt ge tracht de verkeersdee
elnemers vo
oldoende kennis,
k
vaa
ardigheden en
e een goed
de verkeersm
mentaliteit bij te brenge
en. Handhav
ving is
hie
erbij een stimulerend midd
del om het uiiteindelijke gewenste ged rag te bevord
deren.
De handhaving wordt prim
mair door de politie uitgevoerd. De handhavings
sacties
worden zoveell mogelijk afgestemd op enerzijd
ds de regio
onale educatie &
voo
orlichtingscam
mpagnes en zijn gericht op de lan
ndelijke spee
erpunten (allcohol,
geb
bruik gordels
s, bromfiets, agressief gedrag/afstan
nd houden e n fietsverlich
hting).
Daa
arnaast geeft de politie in
nvulling aan lokale behoe
eftes aan han
ndhaving. Hie
ervoor
vindt afstemmin
ng plaats tusssen gemeentte en politie.
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Wijjkgerichte aanpak
Met de wijkgerichte aanpak
k kunnen burgers zelf ee
en belangrijke
ke bijdrage le
everen
aan
n de verkeersveiligheid in
n de directe leefomgeving
l
g. In de prak
ktijk blijkt vaa
ak dat
een
n belangrijk deel van de
e door mense
en ervaren knelpunten
k
zzich voor de eigen
voo
ordeur of eigen straat ma
anifesteert. Daarbij
D
zien en ervaren we
e dat in 30 km/uur
wijken en buurtten een groo
ot deel van de
d overtredin
ngen (snelheiid) wordt gemaakt
doo
or buurtbewo
oners. Verke
eersonveilige situaties bij scholen tijd
dens het halen en
bre
engen van de
e eigen kinderren worden veelal
v
door de
e ouders zelff gecreëerd.
Bij ervaren knelpunten wete
en bewoners de wegbehee
erder eenvou
udig te vinden
n voor
hett indienen va
an klachten, met het verz
zoek om (infrastructurele
e) maatregele
en. De
burrgers zelf kun
nnen hier ee n belangrijk rol in spelen, bijvoorbeel d door same
en met
VVN te werken aan buurtaccties en het buurtlabel (z
zie ook kade
ers Veilig Verrkeer).
De gemeente, politie en VV
VN kunnen hierbij
h
ondersteuning bie
eden. Wanneer het
beleid/activiteiten gezamen lijk via bijvo
oorbeeld de dialoog
d
met buurtbewone
ers tot
stand komt, leid
dt dit tot een
n grotere betrokkenheid en
e de uitvoerring leidt tot betere
res
sultaten.
Bu
uurtacties Veilig Verkeer
Do
oor onder meer buurtbewonerss en gemeente bij elkaar te bre
engen en gebruiik te maken van
n lokale
ne
etwerken kunne
en de handen in een worden ges
slagen om lokale campagnes, o
ofwel Buurtactie
es Veilig
Ve
erkeer, te org
ganiseren om het verkeersg
gedrag van de
e lokale wegg
gebruikers positief te
be
eïnvloeden. Veilig Verkeer Ned
derland biedt affgebakende, laa
agdrempelig acttiviteiten van, voor
v
en
do
oor bewoners waarmee
w
zovee
el mogelijk me
ensen en lokale
e organisaties betrokken worrden bij
ve
erkeersveiligheid
dsproblemen in straat, wijk, bu
uurt, of schoolomgeving. Bij deeze buurtacties ligt het
initiatief bij bewo
oners; Veilig Ve
erkeer Nederlan
nd adviseert en
n faciliteert, breengt buurtbewo
oners in
co
ontact met de wegbeheerder
w
(g
gemeente) en de politie en help
pt buurtbewoneers lokale netwe
erken te
be
enutten om hun acties succesvo
ol te laten verlo
open.
Bu
uurtlabel Veilig Verkeer
VV
VN heeft eind 20
010 een keurme
erk uitgewerkt voor
v
aanpak van de verkeersveeiligheid in woonwijken
met als titel ‘Buu
urtlabel Veilig V
Verkeer’. Deze aanpak
a
heeft als
s doel de verkeeersveiligheid in
n wijken
te verbeteren do
oor buurtbewon
ners en partijen aan te moedigen de hand en ineen te slaan en
(b
blijvend) samen te werken aan veilig verkeer in de buurt. Buu
urtbewoners zijn als
ve
erkeersdeelnemers immers de llokale ervarings
sdeskundige bij uitstek.
He
et label kan als
s zichtbare belo
oning worden verkregen,
v
wann
neer bewoners en betrokken partijen
ge
ezamenlijk een wijkactie
w
hebbe
en opgezet en uitgevoerd. Het label toont dat d
de buurt bewus
st werkt
aa
an de verkeersveiligheid. In 20 11 wordt gestarrt met initiatieven voor het verrkrijgen van het label.
Meldpunt Veilig Verkeer
Vo
oor de inventarisatie van de ervaren onveiligheid is onde
er andere gebrruik gemaakt van
v
het
Me
eldpunt Veilig Verkeer. Recen
nt heeft VVN het
h
Meldpunt Veilig
V
Verkeer open gesteld. Via dit
Me
eldpunt kunnen burgers altijd e
en overal (subje
ectieve) knelpun
nten aangeven. Samen met de
e burger
wo
ordt gezocht na
aar een passen de oplossing, waarbij
w
een wijkgerichte aanpaak een promine
ente rol
sp
peelt of kan spelen bij knelpuntten op wijk- en buurtniveau.
He
et Meldpunt verrzamelt ook info
ormatie over he
et hoofdwegennetwerk met trajjecten/routes. Voor
V
de
we
egbeheerder zijn de resultaten te raadplegen en te analysere
en in het interneetplatform ViaSttat. Alle
meldingen komen
n in ViaStat wa
aardoor structurrele statistiekvo
orming kan plaaatsvinden over locaties
en
n type meldingen. Voor de ge
emeente is hett dan eenvoudig om veel voo
orkomende loca
aties en
meldingen (op ve
eel gebruikte ro utes) inzichtelijk te maken. Hie
erbij bestaat daan ook de moge
elijkheid
om
m andere datag
gegevens te co
ombineren met de gemaakte meldingen (bijjvoorbeeld onge
evallen,
sn
nelheidgegevens
s, etc.). Hierd oor kan een nadere priorite
eitstelling plaattsvinden richting een
ev
ventuele maatre
egelaanpak, zo
owel voor infrastructuur als gedragsbeïnvloe
g
eding. Op termijn kan
mogelijk een integratie plaatsvin
nden met huidige klachtenregistratiesystemen van gemeenten
n.
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4.5
5

Overzicht activiteitten Verkeersveiligheid
d

In dit hoofd
dstuk is u
uitgewerkt hoe
h
de gemeente A
Albrandswaard
d de
verrkeersveilighe
eid in de gem
meente gaat verbeteren. In het onde
erstaande ove
erzicht
is samengevat
s
welke
w
maatre
egelen en acttiviteiten de gemeente
g
hie
ervoor oppak
kt.
Sp
peerpunt

Acttiviteiten van de
d gemeente

Ve
eilige en herke
enbare inrichtting

Een
nduidige en herk
kenbare inrichtin
ng conform de
weg
gcategorisering
Onttwikkelen van ee
en inherent veillige infrastructuur
afge
estemd op groot onderhoud
Aan
npak onveilige lo
ocaties

Sp
pecifieke aand
dacht voor veilligheid
va
an (brom)fiets
sers

Duidelijk herkenbaar fietsnetwerk waarbij de fiets
sroutes
worrden uitgevoerd in rood asfalt
Terughoudend gebruik van obstakkels die eenzijdig
ge
fiets
songevallen kun
nnen veroorzakeen
Duidelijke fietsoverrsteken, uitgevo
oerd volgens de
e
rich
htlijnen (markering, bebording, etc.)

Pe
ermanente ver
rkeerseducatie
e

Edu
ucatie & Voorlich
hting afgestemd
d op de regionale
aanpak in de Stads
sregio Rotterdam
m.
Afsttemming met po
olitie over hand having

Be
etrekken van burgers
b

In samenwerking
s
met
m VVN werken
n aan Buurtactie
es Veilig
Verkeer en Buurtlabel Veilig Verkeeer

Tab
bel 9. Overzic
cht speerpun
nten en activiteiten Verkee
ersveiligheid

27

5 FIETS
SVERKE
EER
5.1
1

Belang van fietsve
erkeer

Fietsers hebben
n een voorke
eur voor snelle, veilige en comfortabe
ele fietsroute
es, die
ze makkelijk na
aar hun besttemmingen voeren,
v
waarrna ze hun ffiets veilig kunnen
stallen zodat de
eze niet gesto
olen wordt. De
D gemeente
e Albrandswa
aard is zich hiervan
bew
wust en wil het fietsgebru
uik stimuleren
n.
Dit heeft als do
oel om het fie
etsen aantrek
kkelijker te maken.
m
Wann
neer mensen vaker
voo
or de fiets kiezen
k
in pla
aats van de
e auto, heeftt dat versch
hillende voorrdelen.
Uiteindelijk is dat
d positief v
voor de bereikbaarheid, de
d leefbaarhe
eid, het milie
eu, de
volksgezondheid
d en de verke
eersveiligheid
d.
Hett gemeentelijke beleid
spe
eerpunten:

voor het fietsverkeer richt zich

op de volgende

Re
ealiseren com
mfortabel fiettsroutenetwerk met directte routes. Sp ecifieke aand
dacht
biij het inric
chten van fietsroutes voor het tegengaan van eenzijjdige
fie
etsongevallen
n (hiervoor is in 2011 een mo
otie aangen
nomen doorr de
ge
emeenteraad
d).
Vo
oorzieningen voor het sta
allen van de fiets.
f
Ac
ctiviteiten stimuleren fietssgebruik.

5.2
2

Fietsrou
utenetwerk

Opb
bouw van he
et fietsroutene
etwerk
Voo
or de gemeen
nte Albrandsw
netwerk opgesteld .
waard is een gemeentelijk fietsrouten
Dit netwerk is opgenomen in figuur 6.
6 In deze kaart
k
is niet opgenomen waar
fiettsvoorziening
gen nodig zijn
n. Dit wordt pas later inz
zichtelijk gem
maakt aan de
e hand
van
n de wegcate
egorisering en
n de reeds aa
anwezig en geplande fietssvoorzieninge
en.
Doe
el van het fietsroutenettwerk is om fietsers dirrecte, comfo
ortabele en veilige
v
fiettsroutes te bieden tusssen herkomst en beste
emming. De
e basis voo
or het
fiettsroutenetwerk zijn de rregionale fiettsroutes uit het Fietspla n 2008 (Pro
ovincie
Zuiid-Holland) en
e het fietsro
outenetwerk Stadsregio Rotterdam
R
zo
oals opgenom
men in
de ‘Uitvoerings
sagenda Ve
erkeer en Vervoer’.
V
Deze zorgen voor snelle en
aan
ntrekkelijke fietsverbindin
f
ngen met omliggende gem
meenten.
Maar juist voorr de korte a fstanden bin
nnen de gem
meente is de fiets een ka
ansrijk
verrvoermiddel. De gemeenttelijke fietsro
outes zijn da
aarom zeker zo belangrijjk. De
gem
meentelijke fietsroutes
f
(w
wensbeeld) zijn bepaald do
oor:
»

»
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verbind
dingen tussen
n woonwijken en voorzieningen (wink
kelcentra, scholen,
sportvo
oorzieningen en metrohalltes) die niett zijn voorzie
en in het reg
gionale
netwerk;
verbind
dingen om he
et totale fiettsnetwerk (re
egionaal en lokaal) sluite
end te
maken..

Ontbrekende fie
etsverbinding
gen
In figuur 6 is het fietsrouttenetwerk vo
oor Albrandsw
waard weerg
gegeven. Voo
or het
gro
ootste deel lo
open de fietssroutes via be
estaande wegen of paden
n. Er is echte
er een
aan
ntal ontbreke
ende schake
els die moete
en worden gerealiseerd
g
om een com
mpleet
fiettsnetwerk te
e maken. Ge
ebeurt dit niet dan onts
staan voor ffietsers onlogische
rou
utes, niet dire
ect naar de b
bestemming. Dit leidt er vervolgens
v
to
oe dat fietsve
erkeer
een
n andere, kortere route zzoekt buiten het beoogde
e netwerk ov
ver wegen wa
aar de
fietts misschien minder gewe
enst is. Het gaat dan om:
»
»
»
»

R
centrum
m – Rhoon noord;
route Rhoon
route Rhoon
R
centrum
m – sportcom
mplex De Omloop;
route Poortugaal
P
ce ntrum – sporrtpark Polder Albrandswaa
ard;
diverse
e kleine doorssteekjes.
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Figuur 6. Fietsroutenetwerk gemeente Albrandswaard
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Pos
sitie van de bromb
en sno
orfietsers
De bromfietsers
s en snorfietssers vormen een bijzonde
ere groep ve
erkeersdeelne
emers,
die extra aanda
acht vraagt v
vanuit verkee
ersveiligheid. In dit kaderr spelen drie zaken
een
n rol:
»

»

»

2 is in Nederrland de maa
atregel Brom
mfiets op de R
Rijbaan ingev
voerd.
in 2002
Dit he
eeft positiev
ve effecten
n op de verkeersveili gheid van deze
rd wordt dezze maatregel waar
verkeerrsdeelnemerss gehad. In Albrandswaa
A
mogelijjk verder d
doorgevoerd. In het ka
ader van be
ereikbaarheid
d van
voorzie
eningen lang s wegen wo
ordt Bromfiets op de Riijbaan niet overal
mogelijjk geacht;
in de uitvoering van de fietsnetwerk worden
w
dive rse ‘doorste
eekjes’
opgewa
aardeerd (zie
e tabel 10),, zodat aanttrekkelijke k
korte verbind
dingen
ontstaa
an. Deze do
oorsteekjes worden aangewezen alss bromfietsp
paden,
zodat ook
o
voor de b
bromfietsers directe
d
en ko
orte routes on
ntstaan.
de sno
orfietsen ma ken gebruik van het fietspad. De inrichting van de
fietsinfrrastructuur m
moet dan ook geschikt zijn voor het gebruik doorr deze
verkeerrsdeelnemerss.
Bijzonde
ere
aandacht
gaat
uit
naarr
de
verkeerrsveiligheid b
bij ontmoetingen met auto
overkeer.

Inrrichting van het
h fietsroute
enetwerk
In het fietsroutenetwerk wo
ordt aandacht besteed aan directheid van routes. Bij de
inriichting aand
dacht voor comfort en verkeersv
veiligheid. I n het Han
ndboek
Verrkeersmaatre
egelen zijn ei sen gesteld aan
a
de infras
structuur voo
or fietsverkee
er. Een
aan
ntal relevante
e aandachtsp
punten is:
»
»
»

»

»

»
»

in beg
ginsel word en alleen de regionale fietsroute
es voorzien
n van
bewegw
wijzering;
het verrloop van de
e route sluitt aan bij hett verwachtin
ngspatroon van
v
de
fietser (ook bijvoorb
beeld op een kruispunt);
de infra
astructuur diie onderdeel is van het fietsroutenettwerk en loo
opt via
(subopttimale) gebie
edsontsluiting
gswegen wordt in rood assfalt uitgevoe
erd om
te zorgen voor comffortabele rou
utes;
maatregelen met e
een grotere kans op een
n eenzijdig ffietsongeval (zoals
paaltjes
s, obstakels)) worden zeer terughoud
dend toegepa
ast. Er wordtt extra
aandacht besteed aan de waarneemba
aarheid, wa
anneer dit soort
maatregelen toch w
worden gerealliseerd;
er worrdt bijzonde
ere aandach
ht besteed aan de he
erkenbaarheid
d van
fietsove
ersteken mett de verhardingskleurmarkering. Het C
CROW advise
eert bij
fietsove
ersteken in t wee richtinge
en het onderrbord OB502 toe te passe
en. De
gemeen
nte kiest er,, in het kader van de bordensanerin
b
ng, voor om
m deze
richtlijn
n niet te volg
gen. Markeriing en verha
ardingskleur worden voldoende
geacht om de ffietsoversteek te benad
drukken. In
n het ‘Han
ndboek
Verkeersmaatregele
en’ is de exacte inrrichting van
n fietsovers
steken
beschre
even;
op roto
ondes binnen
n de bebouwde kom wordt de rotond
de zo ingericht dat
fietsers
s voorrangsge
erechtigd zijn
n;
in de gemeente
g
zijjn diverse be
estemmingen
n met (klein e) bewegwijzering
aangeg
geven. Waar nodig wordtt langs de fie
etsroutes exttra bewegwijzering
geplaattst.
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Rec
creatief fietsv
verkeer
In de gemeente Albrand
dswaard zijn
n volop mogelijkheden
n om recre
eatieve
fiettstochten te maken. Vo
oor een groo
ot deel mak
ken de recre
eatieve fietsroutes
geb
bruik van de ‘normale’ fie
etsroutes. In het fietsroute
enetwerk zijn
n daarnaast ook
o
de
rec
creatieve fietsroutes aan
ngegeven. Deze
D
recreatieve fietsro
outes maken
n ook
geb
bruik van de landwegen e
en onverplichtte fietspaden
n.
Aan
ndachtspunt
voor
he
et
recreatieve
fietsv
verkeer
is
de
(erv
varen)
verrkeersonveilig
gheid voor d
de fietsers op
o de dijken
n. Deze weg
gen zullen worden
w
ingericht met vrijliggende fietsvoorzie
eningen of conform de
e richtlijnen voor
erfttoegangsweg
gen.
Beh
heer van fiets
sroutes
Beh
heer en onderhoud b
beslaat mee
erdere facettten. Naast onderhoud
d van
infrrastructuur zelf,
z
gaat he
et ook om onderhoud
o
op
p/rond het ffietspad, zoals het
sno
oeien van bom
men/struiken
n, gladheidsbestrijding en het vegen va
an fietspaden
n.
Hett beheer en
n onderhoud
d zijn belang
grijk om he
et comfort v
van de fiets
ser te
verrbeteren. Een
n goede afwa
atering, een vlakke en stroeve verha
arding geven extra
com
mfort aan de fietsvoorzien
ning. Op loca
aties waar de
eze criteria v
voor de fietse
er niet
voldoende gew
waarborgd w
worden, word
den aanpass
singen verriccht. Hierbij wordt
zov
veel mogelijk
k ‘werk met w
werk’ gecomb
bineerd
Fietsers en bromfietsers zij n in perioden van gladhe
eid een zeerr kwetsbare groep.
g
Gla
adheid is dan
d
ook éé
én van de voornaamste oorzaken
n van eenz
zijdige
fiettsongevallen.. Het is van
n groot bela
ang dat bij optredende gladheid zo
o snel
mo
ogelijk wordt gestrooid. D
De gemeente voert een selectief stroo
oibeleid, waa
arin de
s, milieu en de kosten tegen elkaar w
belangen van weggebruikers
w
worden afgew
wogen.
Bij gladheid wordt
w
volgen
ns vaste ro
outes gestrooid. Naast de busroute
es en
hoo
ofdtoegangsw
wegen hebbe n fietspaden en schoolrou
utes hierbij ee
en hoge prioriteit.
Fietsvoorziening
gen binnen d
de gemeente
nnen de gemeente Albran
ndswaard zijn
n op veel ple
ekken reeds fietsvoorzien
ningen
Bin
aan
nwezig in de vorm van v rijliggende (b
brom)fietspad
den en fietssstroken. Daarnaast
zijn
n op een aa
antal locatie s aanvullend
de voorzieningen geplan
nd. In figuurr 7 is
opg
genomen waar binnen de
e gemeente fietsvoorzieni
f
ngen aanwezzig zijn. Door deze
verrgelijken mett het beoogde
e fietsnetwerrk (figuur 6) en
e met de we
egencategorisering
(fig
guur 2), is be
epaald langs welke wegen
n nog aanvullende voorzie
eningen nodig zijn.
Hie
erbij is aangehouden dat:
»
»
»
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langs gebiedsontssluitingswege
en die beh
horen tot het fietsne
etwerk
vrijligge
ende (brom)ffietsvoorzieningen noodza
akelijk zijn;
langs suboptimale
e gebiedson
ntsluitingswegen die b
behoren tott het
fietsnettwerk fietsstrroken noodza
akelijk zijn;
langs erftoegangswe
e
egen die beh
horen tot het fietsnetwerk
k geen aanvu
ullende
maatregelen noodza
akelijk zijn.

Figuur 7. Aanwe
ezige en gepllande fietsvoorzieningen

Lo
ocatie

Maatregel

In
nrichting fietsn
netwerk
Willem Barentzs
W
straat (in behe
eer
Ha
avenbedrijf)

Aanleg vrijliggende fiietspaden

Sttationsstraat tussen
t
Rivierw
wegViiaductweg (Rh
hoon)

Aanleg vrijliggend fie
etspad

Krruispunt Jan van
v
AlmondesttraatMeester Pieter Cornelisz
C
Ve
ermaatlaan (P
Poortugaal)

Fietso
oversteek vormg
geven als voorraangskruispunt, met
fietsverkeer in de voo
orrang

Missing Links
Rh
hoon Centrum (Rhoon)

Aanleggen directe ve
erbinding Rhoon
n Centrum – Rho
oon
Noord
d

Do
orpsdijk nabij Havendam (R
Rhoon)

Directtheid van route optimaliseren. Fietspaden lang
gs de
Dorps
sdijk sluiten niett op elkaar aan.. Daardoor fietsers
deels op de rijbaan.

Ve
erbinding Rhoon CentrumEs
ssendael (Rhoon)

Realis
seren fietsroute door route Cen
ntrum - park Rhoon –
Sportcomplex De Om
mloop.

Gh
hijselandsepad
d (Rhoon)

Optim
maliseren tot een
n geloofwaardig
ge inrichting fiettspad en
de voorrangssituatie verduidelijken.

Ve
erbinding spor
rtvelden
Allbrandwaardse
eweg – Poortu
ugaal
Ce
entrum

Aanleggen directe ve
erbinding tussen
n sportvelden en
n
Poortu
ugaal Centrum (parallel aan Alb
brandwaardsedijk)

Brromfiets op de
e Rijbaan
Allbrandswaards
seweg

Bromffietsers op de rijbaan (binnen d
de bebouwde ko
om)

Ho
oogvlietsekerk
kweg t.w.v.
W
Waddingswaard
d (Poortugaal))

Bromffietsers op de rijbaan (binnen d
de bebouwde ko
om)
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On
nveilige locaties uit
on
ngevallengege
evens en enqu ête
Krruispunt Zwaa
ardijk-Castellu
um
(P
Poortugaal)

Verbe
eteren inrichting
g fietsoversteek

Ro
otonde Albrandswaardsewe
egSc
chroeder van de
d Kolklaan
(P
Poortugaal)

Bromffietsers op de rijbaan (binnen d
de bebouwde ko
om),
Verbe
eteren poortfunc
ctie komgrenzen
n. Verbeteren in
nrichting
fietsoversteek.

Ro
otonde Binnen
nbaan-Rivierw
wegRh
hoonse Baan (Rhoon)
(

Fietse
ers in de voorran
ng (binnen de b
bebouwde kom), rood
asfalt doortrekken ov
ver fietsoverstekken, oversteken
n
verho
oogt uitvoeren.

Ro
otonde Rhoonse BaanNiijverheidsweg
g (Rhoon)

Fietse
ers in de voorran
ng (binnen de b
bebouwde kom), rood
asfalt doortrekken ov
ver fietsoverstekken, oversteken
n
verho
oogt uitvoeren.

Rh
hoonsedijk-Slo
otsedijk (Rhoo
on)

Herke
enbaarheid fietsaansluiting op d
de Rhoonsedijk
verbe
eteren en de voo
orrangssituatie vverduidelijken

G..J. Rooimanspad

Uitvoe
eren in rood asffalt, verbreden een aanleg voetp
pad

Tab
bel 10. Overz
zicht maatreg
gelen infrastrructuur fietsverkeer
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5.3
3

Fietsparrkeren

Doo
or goede en
n veilige fie
etsvoorzieningen wordt het fietsgeb
bruik gestimuleerd
(kw
waliteitsverbe
etering) als e r voldoende kwalitatief go
oede fietsparrkeerplaatsen
n zijn:
» verhoogt dit de a antrekkelijkh
heid om gebruik te maken
n van de fiets
s;
» verm
mindert dit de
e kans op sch
hade aan de fiets;
f
» word
den voetgan
ngers niet gehinderd
g
door gestalde
e fietsen op het
voetpad.
Naa
ast de aantrrekkelijkheid van de fiets
sroute zijn de
e fietsvoorzie
eningen van groot
belang of ieman
nd wel of nie
et voor de fie
ets als vervoe
erswijze kiesst. Bij de herrkomst
at het erom hoe makke lijk iemand zijn fiets kan pakken. B
Bij de bestem
mming
gaa
bettreft het voldoende ruim
mte om de fiets te stallen, zo dich
ht mogelijk bij de
bes
stemming. Concreet
C
bettekent dit dat
d
de gem
meente Albra
andswaard in het
bijz
zonder gaat letten op:
»
»

»

wplannen vo
oldoende ruimte voor he
et stallen va
an de fiets bij de
in bouw
woning, door de aan
nwezigheid van
v
een schuu
urtje of bergiing;
voldoen
orzieningen (zoals
nde stallingssruimte bij verkeersaantr
v
rekkende voo
winkels
s, scholen, ssportvoorzien
ningen). Bij nieuwe bou
uwplannen waarin
w
voorzie
eningen word
den gerealise
eerd wordt ook getoetstt of er voldoende
fietsvoo
orzieningen zijn. Hierv
voor gelden fietspark
keernormen zoals
opgeno
omen in het H
Handboek Verkeersmaatre
egelen Albran
ndswaard;
bij de winkelcentrra in Poortu
ugaal, Rhoon
n en Portla nd komen goede
voorzie
eningen voo
or het park
keren van fietsen. Ve
erspreid ove
er de
winkelc
centra en in h
het bijzonderr op strategis
sche locatiess zijn fietsenrrekken
aanwez
zig of worden
n geplaatst.

Lo
ocatie

Maatregel

Metrostations Rhoon
R
en Poorrtugaal

Verruimen fietsenstallingen metrostaations (ook aan
noord
dzijde)

Ce
entrum Poortu
ugaal

Realis
seren fietsenrek
kken op strategi sche plaatsen (m.n.
omgeving Dorpsstraa
at)

Ce
entrum Rhoon
n

Realis
seren fietsenrek
kken bij winkels//niet centraal in
n kader
van herontwikkeling centrum

Tab
bel 11. Overz
zicht maatreg
gelen fietsparrkeren
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5.4
4

Activiteiten bevord
deren fietsv
verkeer

Mensen kunnen
n ook heel g
gericht benad
derd worden om het fietssgebruik verder te
stim
muleren. Albrrandswaard rricht zich hierrbij op drie kansrijke doellgroepen:
»
»
»

schoolv
verkeer;
winkele
end publiek;
bedrijve
en en hun we
erknemers.

Sch
hoolverkeer
In het basisonderwijs kunn
nen meer ou
uders hun kind
k
met de fiets naar school
bre
engen. Kinde
eren doen h
hierdoor eerrder waardev
volle verkee
erservaring op
o en
krijjgen bovendien op jong
ge leeftijd al een positie
evere basish
houding tege
enover
fiettsen in het algemeen. Daarnaast draagt fiets
sen bij aan bijvoorbeeld het
voo
orkomen van overgewichtt onder kinde
eren.
In het middelba
aar onderwijss ligt de nadruk op veilig deelnemen
d
aa
an het verkeer. Dit
dra
aagt rechtstrreeks bij aa
an het verm
minderen van
n het aantall ongevallen waar
fiettsers bij betrokken zijn
n. Vanuit he
et Verkeersv
veiligheidsacttieplan word
den al
div
verse acties op
o scholen ui tgevoerd. In de komende
e jaren kan w
worden onderzocht
of aanvulling
a
en
n uitbreiding van die actie
es gewenst is.
Win
nkelend publiiek
Via
a winkeliers kunnen
k
actiess worden geo
organiseerd om
o het fietse
en te belonen
n. Een
suc
ccesvol voorb
beeld hiervan
n is ‘met bellgerinkel naa
ar de winkel’’22. Deze campagne
stim
muleert men
nsen om op
p de fiets boodschappe
en te doen
n door fietsen te
belonen. Enerzijjds kunnen h
hiermee de ve
ele mensen die
d al op de ffiets gaan win
nkelen
worden gestimu
uleerd om di t te blijven doen.
d
Anderz
zijds kan dit potentiële fietsers
ove
er de streep trekken om o
ook eens te ervaren hoe makkelijk he
et is om de fiets te
geb
bruiken voor het winkelen
n.
We
erknemers
Via
a de werkgev
vers kunnen w
werknemers nog meer da
an nu gestim
muleerd worde
en om
op de fiets naarr het werk te
e gaan. Ook voor de werk
kgever zelf h
heeft dit voorrdelen.
We
erkgevers heb
bben diverse
e mogelijkhed
den om hun werknemerss vaker op de
e fiets
te laten gaan. Voorbeelden
V
van hiervan zijn het bied
den van een fiets van de zaak,
reis
skostenvergo
oeding (alleen
n) voor de fie
ets en stalling
gsmogelijkhe
eden.
Lo
ocatie

Activ
viteit

Sc
choolverkeer

In kad
der van verkeerrseducatie aand acht voor de fie
ets in
het sc
choolverkeer

W
Winkelend
publiek

Jaarlijjkse actie fietsverkeer in overleeg met winkellie
ers

W
Werknemers

Inform
meren bedrijven
n en werkgeverss

Tab
bel 12. Overz
zicht activiteit
iten stimulere
en fietsgebruik

2

Zie voor meer informatie www.b
belgerinkel.nl.
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5.5
5

Overzicht activiteitten fietsverrkeer

De gemeente Albrandswaard
A
d gaat veel aandacht
a
bes
steden aan he
et aantrekkelijk en
veilig maken om
o
op de fiets te stappen. In on
nderstaande overzicht is een
sam
menvatting gegeven
g
van de gemeen
ntelijke activiteiten om h
het fietsverke
eer te
bev
vorderen.
Sp
peerpunt

Acttiviteiten van de
d gemeente

Re
ealiseren comffortabel
fie
etsroutenetwe
erk met directe
e routes

Rea
aliseren van de missing
m
links in het fietsroutenetwerk
Maa
atregelen aan in
nfrastructuur t.b
b.v. comfort en
verk
keersveiligheid fietsverkeer

Fietsparkeren

Rea
aliseren van vold
doende ruimte vvoor het stallen van
fiets
sen bij woningen, winkels, mettrohaltes en
sportvoorzieningen
n.

Ac
ctiviteiten stim
muleren fietsg ebruik

Actiiviteiten om hett fietsgebruik on
nder schoolverkeer,
winkelend publiek en
e woon-werk-vverkeer te bevo
orderen.

Tab
bel 13. Overz
zicht speerpu
unten en activ
viteiten Fietsv
verkeer
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6 PARKEREN
6.1
1

Belang van goede parkeervoo
orzieningen
n

De manier van parkeren be
epaalt voor ee
en groot dee
el de kwaliteitt van de ope
enbare
ruim
mte. Goede parkeervoorz
rzieningen zijjn belangrijk vanwege de
e kwaliteit van
v
de
leefomgeving en
n de bereikba
aarheid van voorzieningen
v
n.
sultaten inventarisatie
Res
Uit de enquête blijkt dat v
veel inwoners
s van de gemeente tevrreden zijn ov
ver de
parrkeervoorzien
ningen in de gemeente. Ongeveer
O
twe
eederde van d
de responden
nten is
tev
vreden over het aantal p
parkeerplaatsen in de om
mgeving van de woning. Bij de
win
nkelvoorzieningen is ong
geveer de he
elft tevreden
n. Dit neemtt niet weg dat
d
er
locaties zijn waa
ar parkeerpro
oblemen een belangrijke rol spelen.
derzoek geda
aan naar de
e parkeerbezzetting in de
e hele
In de inventarisatie is ond
meente (zie ook het Ach
htergronddocument). De belangrijkste
e conclusies uit de
gem
inv
ventarisatie ziijn:
»

»
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in dive
erse woongeb
bieden en bedrijventerre
einen is spra
ake van een hoge
parkeerrdruk (zie oo
ok figuur 8 en het achterg
gronddocume
ent VNL0613
3_001R02). De wijken m
met een hog
ge parkeerdruk betreffe n zowel oud
de als
nieuwe wijken. In de wijken met
m
een hoge parkeerdru
uk is meesta
al ook
onvoldo
oende ruimte
e om extra parkeerplaats
p
en te maken
n. Opvallend is dat
klachten over parke
eren veelal uit andere wijken komen d
dan de wijke
en met
een hog
ge parkeerdrruk.
bij win
nkelvoorzieniingen ontstaat een ho
oge parkeerrdruk tijden
ns de
piekmo
omenten in d
de week. Mett name in he
et centrum v
van Rhoon hebben
ondernemers behoe
efte aan een
n blauwe zon
ne, maar oo
ok in Portlan
nd zijn
deze wensen te horren. Bij de on
ntwikkeling van
v
het Rhoo
onse centrum
m komt
een he
erstructurerin
ng van de parkeerroutte en de v
verdeling va
an de
parkeerrplaatsen.

Figuur 8. Overz
zicht aandach
htspunten parrkeren
eerpunten pa
arkeerbeleid
Spe
Voo
or het parkeerbeleid
spe
eerpunten bepaald:

iin

de

gemeente

Albra
andswaard

zzijn

de

volgende

Kllantgericht pa
arkeerbeleid bij voorzieningen
Optimaliseren bestaande p
parkeervoorzieningen
Goede parkeerrvoorzieninge
en bij nieuwe
e ontwikkeling
gen

6.2
2

Parkere
en bij voorzzieningen

Win
nkelcentra
Goe
ede parkeerv
voorzieningen
n zijn van le
evensbelang voor het fun
nctioneren va
an het
lok
kale winkelbestand. Het be
eleid van de gemeente richt zich op e
een goede kw
waliteit
van
n de parkeervoorzieninge
en bij de winkels. Wel is er aandaccht nodig vo
oor de
and
dere belangen die hier ee n rol spelen.
Om
m de klanten beter te facilliteren is het mogelijk om
m blauwe zone
es in te stelle
en. De
gem
meente Albra
andswaard is terughouden
nd in het invo
oeren van be
etaal parkeren. Met
een
n blauwe zon
ne is er voor klanten grottere kans op een parkeerrplaats dicht bij de
win
nkel. Met nam
me in het cen
ntrum van Rh
hoon en Portla
and speelt de
eze vraag.
Bij het instellen
n van een b
blauwe zone moet er we
el een altern
natief zijn vo
oor de
langparkeerders
s. In de nab
bijheid moet er voldoend
de parkeerge
elegenheid ziijn (of
worden gerealis
seerd) om de
e langparkeerrders een ple
ek te bieden,, zonder dat dit tot
ona
aanvaardbare
e overlast of parkeerdruk in omliggend
de woonstratten leidt.
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De ondernemers zijn mede
e verantwoordelijk voor het stimule ren van een
n juist
geb
bruik van de
e blauwe zon
ne (voorbeelldfunctie en aanspreken van bewone
ers en
perrsoneel). Zij hebben hier iimmers zelf ook
o
belang bij.
Metrohaltes en P+R
o heeft Alb
brandswaard een snelle
e
Met de metro
verrvoerverbinding met omlliggende gem
meenten. He
et
hie
ervan is goed
d voor de ve rkeersdruk in
n de regio en
ook
k van belang dat bij de beide metrohaltes
parrkeergelegenheid is.

en betro uwbare ope
enbaar
stimuleren
n van het gebruik
de luchtkw
waliteit. Het is dan
voldoende
e en herke
enbare

Lo
ocatie

Activ
viteit

Ce
entrum Rhoon
n

Mogelijk realiseren blauwe zone in ccombinatie met
realisatie extra parke
eercapaciteit voo
or langparkeerd
ders in
relatie
e met centrumo
ontwikkelingen.

W
Winkelcentrum
Portland

Mogelijk realiseren blauwe zone, meet aandacht voor
overlo
oop langparkeerrders.

P+
+R Poortugaall

Uitbre
eiden parkeercapaciteit P+R-terrrein

P+
+R Rhoon

Uitbre
eiden parkeercapaciteit rond m etrohalte, duide
elijke
P+R toewijzing,
t
verbeteren verbindi ng halte-parkee
erterrein
door middel
m
van verw
wijsborden

Tab
bel 14. Overz
zicht activiteit
iten parkeren
n bij voorzieningen

6.3
3

Parkere
en in de wo ongebieden
n

Wo
oongebieden
Onder andere vanwege
v
een
n toenemend
d autobezit is in diverse
e wijken een hoge
parrkeerdruk ontstaan. De m
mogelijkheden
n om binnen acceptabele
e loopafstand extra
parrkeerplaatsen
n te maken zzijn echter beperkt
b
omda
at er onvoldo
oende beschikbare
ruim
mte is. Bove
endien blijkt uit de enquê
ête dat veel bewoners d e kwaliteit van
v
de
ope
enbare ruimte in de w
wijk zeker zo
z belangrijk
k vinden alss de beschikbare
parrkeerruimte. De werkwijjze in de ‘Casestudy
‘
parkeren’
p
va
an Kennispla
atform
Verrkeer en Verrvoer is hierrbij een hand
dig stappenp
plan. Mogelijk
ke maatrege
elen in
bes
staande woon
ngebieden zijjn (zie ook he
et Handboek Verkeersmaa
atregelen):
1.
2.

3.

Uitbreid
ding parkeerp
plaatsen in groenvoorzien
ning, maar we
el met oog vo
oor de
kwaliteit van de ope
enbare ruimte
e;
Herschiikking van de huidige parkeervoorzieningen, door bijvoorbeeld
smallerre parkeerpla
aatsen toe te
e passen of duidelijker a
afbakening van
v
de
parkeerrplaatsen;
Instelle
en van één
nrichtingsverk
keer in stra
aten waardo
oor extra ruimte
r
beschik
kbaar komt v oor parkeren
n.

Bij de aanpak
k van parke
eerproblemattiek in woon
nwijken worrden de volgende
uitg
gangspunten gehanteerd::
»
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parkeergelege
enheid zovee
el mogelijk iin combinatie met
optimalisatie van p
o
off reconstructties. Bij groo
ot onderhoud
d wordt een nieuw
groot onderhoud
inrichtin
ngsplan gem aakt met opttimalisatie va
an de parkeerrplaatsen;

»

de
ge
emeente
k
kan
kleinschalige
maa
atregelen
n
nemen,
wa
anneer
keerproblemen met eenvoudige (tijde
geconsttateerde park
elijke) maatre
egelen
(zie ook burrgerparticipattie);
zijn te verminderen
v
naast de
d blauwe zo
ones in de centrumgebieden worden bij voorkeurr geen
elen (zoals vergunningho
regulerringsmaatrege
v
ouders) geno
omen. Dit leidt tot
een ine
efficiënt gebru
uik van de be
eschikbare pa
arkeercapacitteit.

»

Burrgerparticipatie
De aanpak van parkeerprob
blematiek in woonwijken wordt bij vo
oorkeur in overleg
gebieden
leiden
me
et
buurtbew
woners
ge
edaan.
Voo
oral
in
bestaande
b
parrkeeroplossin
ngen vaak ttot andere nadelen (zo
oals minder groenvoorziening,
zich
htbelemmerin
ng). Om tot maatgerichte
e oplossingen
n te komen w
wordt gewerk
kt met
burrgerparticipattie.
Bij burgerparticipatie moge
en burgers zelf met id
deeën en op
plossingsrichtingen
kom
men. Ook het initiatief voor het op
pstarten van
n burgeriniattief wordt aan de
arden over onder
bew
woners gelatten. De gem
meente steltt hierbij de randvoorwaa
and
dere de kwaliteit van de openbare ru
uimte, verkeersveiligheid,, representattiviteit
van
n het burgerinitiatief en d e beschikbarre financiële middelen.
m
Lo
ocatie

Activ
viteit

Allgemeen

Bij rec
constructies of groot
g
onderhou d herziening van de
inrichting om extra parkeercapaciteiit te realiseren.

Eilanden Amber
r en Kwarts
(P
Portland)

Instellen eenrichtings
sverkeer. Aandu
uiding parkeervakken.

N..a.v. enquête
Allgemeen

Handh
haven parkeerverboden en mog
gelijkheden
onderrzoeken voor uittbreiden aantal openbare
parke
eerplaatsen

Ce
entrum Rhoon
n

Parke
eercapaciteit in kader
k
van centrrumontwikkeling
g,
mogelijk invoeren bla
auwe zone, parkkeercapaciteit voor
v
lang parkeren
p

Ce
entrum Portlan
nd

Onderrzoek wenselijkheid en effecten
n blauwe zone en
e
vervo
olgens mogelijk invoeren van bllauwe zone

Sc
choolomgeving
g Portland

Halen
n- en brengen monitoren
m
i.o.m. school

Tab
bel 15. Overz
zicht activiteit
iten parkeren
n in woongebiieden

4
6.4

Parkere
en bij nieuw
we ruimtelijke ontwikk
kelingen

De manier van parkeren be
epaalt voor ee
en groot dee
el de kwaliteitt van de ope
enbare
ruim
mte. Juist de
d totstandk
koming van nieuwe plann
nen is het b
bepalende moment
voo
or de uiteindelijke parkee
erkwaliteit. Het
H blijkt over het algeme
een moeilijk om in
een
n later stadium nog tot ad
dequate aanp
passingen te komen.
In Albrandswaa
ard zijn daa
arom parkee
ernormen op
pgesteld die gelden voo
or alle
nie
euwe ruimtelijke planne n. In het ‘Handboek Verkeersmaa
V
atregelen’ zijn de
gem
meentelijke regels en normen voor parkeren bij niieuwe ruimtelijke
onttwikkelingen opgenomen . Uitgangspu
unt is dat bij
b alle nieuw
we (bouw)plannen
goe
ede en voldoe
ende parkeerrplaatsen kom
men. Dit geld
dt niet alleen voor het autto’s en
vra
achtauto’s, maar
m
ook vo
oor het stalllen van fiettsen. In een
n bouwplan moet
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min
nimaal worden voorzien in de eige
en parkeerbe
ehoefte. Dit geldt voor zowel
woongebieden, winkelgebied
den als bedrijjvigheid.
omen dat er binnen een bouwplan on
nvoldoende m
mogelijkhede
en zijn
Hett kan voorko
om
m genoeg parrkeergelegen heid te realiseren. In die
e situaties za
al het parkerren op
een
n alternatieve
e wijze op eig
gen terrein moeten
m
worde
en opgelost.

6.5
5

Bijzondere groepe n parkeren
n

Geh
handicaptenp
parkeerplaatssen
Voo
or de mobilitteit van men
nsen met ee
en beperking is het van belang dat zij bij
voo
orzieningen/h
hun bestemm
ming kunnen
n parkeren, zonder dat ze ver hoev
ven te
lopen. Een man
nier hiervoor is om parke
eerplaatsen te
e reserveren voor mense
en met
n gehandica
aptenparkeerrkaart. In het
h
Handboek Verkeerssmaatregelen
n zijn
een
opgenomen
de
realisa
van
beleidsregels
n
voor
atie
en
toewijzing
geh
handicaptenp
parkeerplaatssen. Hierbij zijn in principe tw
wee situatie
es te
ond
derscheiden:
»

»

algeme
ene gehandica
aptenparkeerrplaats. Een parkeerplaatss bij voorzien
ningen
(winkel, gemeente
ehuis, kerk) waar iedereen die be
eschikt over een
gehand
dicaptenparke
eerkaart van gebruik mag
g maken;
gehand
dicaptenparke
eerplaats op kenteken. Een
E
parkeerp
plaats (mees
stal bij
de woning) die gere
eserveerd is voor
v
één spec
cifiek voertuiig.

Uitg
gifte vergunn
ningen uitritte
en
Bij nieuwe ontw
wikkelingen w
wordt door be
ewoners of be
edrijven gevrraagd om een
n uitrit
op de weg te maken. Een uitrit kan echter
e
ten ko
oste gaan va
an bijvoorbee
eld de
bes
schikbare parkeergelegen
nheid of verk
keersveiligheid. Daarom h
heeft de gem
meente
een
n beleidslijn opgesteld v oor de uitgiffte van verg
gunningen vo
oor uitritten. Deze
beleidslijn is opgenomen in h
het Handboek Verkeersmaatregelen.
Opllaadpunten elektrische
e
vo
oertuigen
Hett gebruik va
an elektrisch e voertuigen
n is een relatief nieuwe
e ontwikkelin
ng. De
gem
meente Albrrandswaard staat positief tegenove
er het gebru
uik van dit type
voe
ertuigen. De voertuigen zzijn schoner en
e stiller en hebben daarrmee een pos
sitieve
inv
vloed op de leefbaarheid binnen de gemeente.
g
Vo
oor het oplad
den van de accu’s
zijn
n echter wel oplaadpunten
o
n noodzakelijjk. Hiervoor zijn
z
mogelijkh
heden:
»
»
»

op eige
en terrein;
bij opla
aadpunten bijj publieke voorzieningen (centraal
(
gele
egen);
bij opla
aadpunten in de wijk (ope
enbare ruimte
e).

Ied
dereen met een elektrisch
h voertuig kan een aanvra
aag doen voo
or het plaatse
en van
een
n dergelijk op
plaadpunt in de openbare
e ruimte. Uit overweginge
en over straatbeeld
en parkeerdruk
k is dit echte
er niet altijd wenselijk. Zeker
Z
niet alls ruimte spe
ecifiek
gerreserveerd wordt voor he
et opladen van dergelijk voertuigen.
v
V
Voor het wel of
o niet
voldoen van aa
anvragen vo
oor oplaadpunten zijn be
eleidsregels o
opgenomen in het
Han
ndboek Verke
eersmaatrege
elen.
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6.6
6

Parkere
en vrachtau
uto’s

In de APV van de
d gemeente
e Albrandswaard is gerege
eld dat vrachttauto’s niet binnen
b
de bebouwde kom mogen p
parkeren. Wel kan de gem
meente locati es aanwijzen
n waar
dit wel mag. Afg
gelopen jaren
n is één van deze locaties
s echter verw
wijderd.
In principe moeten de bed
drijven in de gemeente Albrandswaar
A
rd voor voldoende
parrkeergelegenheid op eigen
n terrein zorg
gen. Dit word
dt ook getoettst bij de aan
nvraag
van
n bouwplann
nen voor (n
nieuwe) bedrrijvigheid. Het blijft ech
hter wenselijjk om
locaties voor het parkeren van vrachta
auto’s beschikbaar te heb
bben. Bijvoorbeeld
voo
or een chau
uffeur van e
een vervoers
sbedrijf uit een
e
andere gemeente of
o een
zelffstandige cha
auffeur. Ook zijn er bestaande situaties op bedrijjventerreinen
n waar
onv
voldoende mogelijkheden
m
n zijn voor het
h
parkeren van vrachta
auto’s. De lo
ocaties
voo
or het parkeren van v
vrachtauto’s moeten zijn
n gesitueerd
d op of nab
bij de
bed
drijventerrein
nen.

6.7
7

Overzicht activiteitten parkere
en

De kwaliteit van het parkerren is van belang voor de
d leefbaarhe
eid en de kw
waliteit
van
n de voorzien
ningen. In on
nderstaande overzicht is een
e
samenva
atting gegeve
en van
de maatregelen rondom parrkeren.
Sp
peerpunt

Acttiviteiten van de
d gemeente

Kllantgerichte parkeergelegen
nheid bij
vo
oorzieningen

Bij de
d winkelvoorzieningen is het iinstellen van een
blau
uwe zone mogelijk. De gemeen
nte is terughoud
dend in
het toepassen van betaald parkereen en parkeren voor
verg
gunninghouders
s.

Op
ptimaliseren bestaande
b
pa
arkeervoorzien
ningen

Bij groot
g
onderhoud wordt de bescchikbare
parkeergelegenheid
d geoptimaliseeerd. Bij ernstige
problemen worden kleinschalige m
maatregelen gen
nomen.
Doo
or burgerparticip
patie krijgen bew
woners zelf een
n
actieve rol.

Go
oede parkeerg
gelegenheid biij
niieuwe ontwikk
kelingen

Bij nieuwe ruimtelijjke ontwikkeling
gen worden norrmen
gesteld aan het aan
ntal en de uitvo
oering van de
parkeervoorziening
gen. Parkeren diient in eerste in
nstantie
plaa
ats te vinden op
p eigen terrein. Dit geldt ook vo
oor het
parkeren van vrach
htauto’s. Is dit d
door ruimtegebrrek niet
mog
gelijk, dan zijn er
e mogelijkhedeen om de openb
bare
ruim
mte te optimalis
seren.

Tab
bel 16. Overz
zicht speerpu
unten en activ
viteiten parke
eren
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7 MAAT
TREGEL
LPAKKET
7.1
1

Maatreg
gelen

Hett GVVP voorrziet in versschillende typ
pen (verkeerrs)maatregel en, die iede
er een
eigen wijze van
n aanpak, uittvoering en financiering
f
kennen.
k
Hiero
onder wordt nader
ingegaan op de wijze van aa
anpak van ve
erschillende ty
ypen maatreg
gelen:
»
»
»

aanpassingen geme
eentelijke infrrastructuur;
niet-inffrastructurele
e maatregelen en acties;
overleg
g en samenwe
erking.

Infr
frastructuur in
n beheer bij g
gemeente
Hett wegcategorriseringsplan is een belan
ngrijke basis voor het juisst functionere
en van
hett wegennet vanuit
v
bereik
kbaarheid en verkeersveiligheid. Om d
dit plan effec
ctief te
ma
aken moet de
e inrichting v
van de wegen aangepast worden aan
n de functie die de
weg heeft. De basis hiervoo
or is het Han
ndboek Verke
eersmaatrege
elen. Dit document
bes
schrijft voor elke wegca tegorie de daarbij
d
beho
orende inrich
hting. Wanne
eer op
verrschillende wegen de weg
ginrichting toe
egepast word
dt volgens de
e richtlijnen uit
u het
han
ndboek, wordt een gro
oot deel van de knelpunten op het gebied
d van
berreikbaarheid en verkee
ersveiligheid aangepakt.. Een groo
ot deel va
an de
ma
aatregelen die de gemeen
nte moet ne
emen is geric
cht op het v
verbeteren va
an het
fiettsnetwerk. Om
O
de maatrregelen op zo efficiënt mogelijke
m
ma
anier uit te voeren
v
volstaat het in veel ge
evallen om de aanpas
ssingen mee
e te neme
en bij
ond
derhoudswerkzaamheden of groot onderhoud. Andere maatregelen, die
verkeersveiligheid,
bijv
voorbeeld do
oorgevoerd moeten worden in verrband met v
kun
nnen op korte
ere termijn u
uitgevoerd wo
orden.
Nie
et alle maatrregelen op h et gebied va
an de verkee
ersinfrastructtuur zijn voo
oraf te
voo
orzien.
Voo
oral
in
w
woonwijken
en
bij
voorzieninge
en
als
scholen,
spo
ortaccommod
daties en wi nkelcentra kan
k
het voorkomen dat er op grond van
nie
euwe ontwikkelingen of (terechte) klachten maatregelen
m
m
getroffen moeten
worden. Vaak gaat het h
hier om kle
eine aanpass
singen. In h
het op te stellen
s
uitv
voeringsprogramma moett hiervoor ee
en jaarlijks va
ast bedrag o
opgenomen worden
w
(ten behoeve van
v
het verke
eersspreekuu
ur). Met dit bedrag
b
kan w
worden inges
speeld
op kleinschalige
e actuele vraa
agstukken.
Nie
et-infrastructu
urele maatreg
gelen en actiies
We
erken aan mobiliteit en v
verkeersveilig
gheid bestaa
at ook uit m
maatregelen op
o het
geb
bied van edu
ucatie, voorlicchting en handhaving. Ee
en belangrijke
ke basis hierv
voor is
hett regionaal verkeersveilig
v
gheidsplan van
v
de Stads
sregio Rotterrdam. Naastt deze
reg
gionale aanp
pak is er een aantall niet-infrastructurele p
projecten die op
gem
meentelijk niveau spelen.
Naa
ast de acties
s op gebied van educatie, voorlichtin
ng en handh
having is voo
or een
aan
ntal onderwerpen extra onderzoek nodig. Hett gaat dan bijvoorbeeld om
ond
derzoek naarr sluipverkee
er, naar fiets
sroutes van en naar sch
holen en voo
or het
bep
palen van de juiste (verke
eerskundige) maatregelen
n bij groot on
nderhoud.
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Ove
erleg en sam
menwerking
Om
m tot effectieve maatrege
elen te komen is overleg en samenwe
erking nodig. Waar
nod
dig, zijn bijjzondere accties wat be
etreft overle
eg en same
enwerking in het
uitv
voeringsprogramma beno
oemd.

7.2
2

Budget en financië
ële dekking

Om
m alle maatregelen uit hett GVVP uit te kunnen voerren is budgett nodig. Ook bij het
me
eeliften met groot onderrhoud is wellicht enig ex
xtra budget nodig om ook
o
de
verrkeersmaatre
egelen mee tte nemen. In
n het Maatreg
gelpakket is bij elke maa
atregel
een
n kostenindic
catie weerge
egeven. De kosten
k
zijn globaal
g
berek
kend op basis van
een
nheidsprijzen
n (per strekke
ende meter of per verkeersmaatrege
el) en vermee
erderd
me
et kosten voor
v
overhe ad, onvoorz
zien en onderzoek. De
e kosten in
n het
Maatregelpakke
et zijn de totale koste
en vanuit verkeer.
v
Dit is dus exclusief
ond
derhoudsbudget, eventu
uele overige
e kosten en
e
zonder verrekening met
fina
ancieringen zoals
z
subsidie
es.
Naa
ast het gemeentelijk bud
dget zijn er andere finan
ncieringsbron
nnen waarme
ee een
dee
el van de kos
sten kan word
den gedekt. Hiervoor
H
zijn drie hoofdm ogelijkheden:
»

»

7.3
3

werk-met-w
werk maken.. Door de verkeersmaa
v
n met
tregelen af te stemmen
andere pro
ojecten in de
e openbare ruimte,
r
zoals
s groot onde
erhoud (wegen en
riolering) en
e
openbare
e verlichting
g, kunnen kosteneffecttieve maatre
egelen
worden gen
nomen;
subsidies. Er bestaan diverse vo
ormen van subsidie om
m infrastruc
cturele
projecten te realisere
en. Deze subsidies
s
zijn wel altij d op basis
s van
cofinanciering;

Koppeling aan gro
oot onderho
oud

Uit het oogpun
nt van effecctiviteit en efficiency
e
wo
orden de inv
vesteringen in de
verrkeersinfrastrructuur zove
eel als moge
elijk uitgevoe
erd in combiinatie met (groot)
ond
derhoud of in
n aansluiting
g bij ruimtelijjke ontwikke
elingen (zoalss het centrumplan
Rho
oon).
Dez
ze aanpak vraagt
v
flexibi liteit in de programmeri
p
ng van het programma Groot
Onderhoud en een goede en tijdige in
nbreng vanuit ‘verkeer’ in de planne
en. In
brandswaard wordt jaarrlijks een actueel
a
onde
erhoudsprogrramma opge
esteld.
Alb
Gew
wenste maa
atregelen van
nuit het GV
VVP (zie hett maatregele
enpakket) worden
w
hie
eraan gekoppeld.
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7.4
4

Maatreg
gelpakket

In het overzichtt op de volge
ende bladzijd
den is het ma
aatregelenpak
kket weergeg
geven.
Dit overzicht be
evat de maattregelen die nodig zijn in het kader va
an bereikbaa
arheid,
verrkeersveilighe
eid, fietsverk
keer en park
keren in de gemeente A
Albrandswaarrd. De
ma
aatregelen zijjn gerangsch
hikt naar prio
oriteit. Deze prioriteit is gebaseerd op
o het
aan
ntal thema’s waar de ma
aatregel betrekking op heeft.
h
Hoe m
meer thema’s
s, hoe
hog
ger de prioritteit.
Verrder is voo
or de maa
atregelen ee
en globale kostenramin
ng gemaaktt. De
kos
stenraming is
s opgesteld v
voor maatregelen die in he
et GVVP als cconcrete maa
atregel
activiteiten zijn
zijn
n voorzien. Bij
B sommige a
z
geen kos
sten benoemd
d, omdat dan
n gaat
om
m activiteiten waar geen in
nvesteringen voor nodig zijn.
De weergegeve
en kosten ziijn berekend
d op basis van
v
eenheidssprijzen. Hett gaat
hie
erbij om de benodigde investering vanuit het GVVP. Overrige kosten (bijv.
van
nwege onderrhoud) zijn b uiten bescho
ouwing gelate
en. Daarnaasst zijn deze kosten
k
verrmeerderd met 15% overrheadkosten en 10% onvoorzien. De k
kostenraming
g kent
een
n marge van +30% / -30%
%.
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Projectlocatie

Project werkzaamheden

Centrum Rhoon

Verandering in kader centrumontwikkeling

Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Fietsverkeer Parkeren Kostenindicatie
x

x

x

Metrohaltes

Onderzoek naar mogelijkheden realisatie voldoende parkeergelegenheid gemotoriseerd verkeer en fietsers

x

x

x

€10.000,‐

Centrum Poortugaal

Onderzoek naar voldoende en strategische plekken fietsparkeren

x

x

x

€5.000,‐

Centrum Rhoon

Onderzoek naar voldoende en strategische plekken fietsparkeren

x

x

x

Kruispunt Schroeder van de Kolklaan‐Albrandswaardsedijk

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW

x

Algemeen

Stimuleren gebruik schone voertuigen, OV en fietsgebruik

x

Zwaardijk

Binnen komgrens brengen en aanpassen markering

x

x

€5.000,‐

Viaductweg

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW en veilig vormgeven fietsoversteek nabij viaduct

x

x

€487.500,‐

Rijsdijk (tussen Dorpsdijk en Tijsjesdijk)

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW en aanleg snelheidsremmers bij oversteken

x

x

€62.500,‐

Dorpsdijk (tussen Rijsdijk en Tijsjesdijk)

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW en aanleg snelheidsremmers bij oversteken

x

x

€437.500,‐

x

x

x

€5.000,‐
€3.750,‐

x

Albrandswaardseweg (tussen Schroeder van de Kolklaan en Albrandswaardsedijk)

Aanpassen markering

x

x

€18.700,‐

Werkersdijk (tussen Oranje Nassaulaan en Waalstraat)

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW

x

x

€133.650,‐

Schroeder van de Kolklaan (ten noorden van Albrandswaardseweg

Aanpassen markering

x

x

€11.100,‐

Rivierweg

Aanpassen markering

x

x

€11.900,‐

Stationsstraat (ten oosten van Viaductweg)

Inrichten als GOW

x

x

€ 300.000

Poortugaal Noord

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€28.750,‐

Stationsstraat (tussen Viaductweg en Dorpsdijk noord)

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€15.000,‐

Werkersdijk (tussen Waalstraat en Dorpsdijk)

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€7.500,‐

Welhoeksedijk

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€22.500,‐

30km‐zone ten westen van de Kerkachterweg

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€106.250,‐

Albrandswaardsedijk (tussen Dorpsstraat en Schroeder van de Kolklaan)

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€62.500,‐

F. van de Poest Clementlaan (tussen Waalstraat en Albrandwaardseweg)

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€15.000,‐

Oud Rhoonsedijk

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€32.500,‐

Ghijseland

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€ 52.500

Binnenbaan

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€37.500,‐

Tijsjesdijk

Inrichten als verblijfsgebied en mogelijkheden aanbrengen knip

x

x

€18.000,‐

Achterdijk

Inrichten als bedrijventerrein

x

x

Kruispunt Zwaardijk ‐ Castellum

Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt

x

€6.000,‐
x

€12.500,‐

Rotonde Albrandswaardseweg‐Schroeder van de Kolklaan

Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt, verbeteren poortfunctie komgrens

x

x

€15.000,‐

Willem Barentzstraat (beheer Havenbedrijf)

Inrichten als GOW

x

x

€206.250,‐

Sportvelden Albrandswaardseweg

Onderzoek naar verbinding tussen sportvelden en Poortugaal Centrum

x

€5.000,‐

Rotonde Binnenbaan‐Rivierweg‐Rhoonse Baan

Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt, fietsers in de voorrang

x

x

€15.000,‐

x

x

x

Rotonde Rhoonse Baan‐Nijverheidsweg

Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt, fietsers in de voorrang

Schoolomgeving Portland

Halen en brengen monitoren i.o.m. school en stimuleren alterantieve vervoerwijzen

Rivierweg‐Rhoonse Baan

Onderzoek naar maatregelen doorstroming naar Groene Kruisweg

x

Rhoonse Baan‐Zuiderparkweg

Aanleg nieuwe verbinding in kader realisatie Portland

x

Algemeen

Communicatie met Stadsregio Rotterdam en vervoerders voor verbeteren van OV‐verbindingen

x

Algemeen

Communicatie naar burger over mogelijkheden Regiotaxi

x

Algemeen

Onderzoek naar aanschaf milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark

x

Algemeen

Saneren woningen waar de geluidsnorm wordt overschreden

x

x

€15.000,‐
x
€5.000,‐
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