
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Meeste gevaarlijke kruispunten in Noord-Holland 
 

(Bron: RTL Nieuws) 
Een derde van de top 25 in Noord-Holland 
Van de 150 gevaarlijkste kruisingen in Nederland liggen er 51 in Noord-Holland. Dat 
blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws op basis van cijfers van Rijkswaterstaat. 
Heerhugowaard staat op een vaste tweede plaats met de Bevelandseweg met 16 
slachtoffers, waaronder een dode in 2009 en doet ook nog eens “goed” mee in dit 
top-25-rijtje met de Middenweg, waar 10 verkeersslachtoffers te betreuren waren. 
Verder staat ook Hoorn met de Provincialeweg/Zwaagmergouw (15 slachtoffers) 
triest in de top tien. 
Tijdens de onlangs in het Slot gehouden discussieavond over de verkiezings-
programma’s werd hoog opgegeven over de (on)bereikbaarheid van de kop van 
Noord-Holland en de behoefte aan meer asfalt. Deze cijfers in ogenschouw 
nemend, lijkt een forse investering in verbetering van de verkeersveiligheid door de 
provincie en andere wegbeheerders van groter belang. 

Vooral voetgangers en fietsers slachtoffer 
Een derde van de slachtoffers (250) zijn fietsers en voetgangers. Mede op initiatief van 
de Fietsersbond wordt er een airbag voor deze weggebruikers ontwikkeld. Het Zweedse 
Autoliv heeft een prototype van een dergelijk systeem ontwikkeld, waarbij het aantal 
dodelijke slachtoffers gereduceerd wordt tot 15%. Naar verwachting kan de productie in 
2015 ter hand genomen worden. Dit jaar is er een proef in Amsterdam. 
 

De fiets in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer 
(Bron: website van de Fietsersbond) 

Het CDA wil een uitbreiding van het netwerk van (inter)regionale snelfietsroutes voor woon-
werkverkeer. Het stimuleren van fietsen naar het werk vermindert de filedruk en draagt 
bovendien bij aan een schoner milieu. Bij de aanpak van het wegennet wordt rekening 
gehouden met directe verbindingswegen voor fietsers. Barrièrevorming door aanleg van nieuwe 
wegen wordt tegengegaan. Fietsendiefstal wordt verder teruggedrongen. Er worden 
maatregelen genomen om fietsendiefstal tegen te gaan, zoals het invoeren van een verplicht 
framenummer bij nieuwe fietsen. Daarnaast worden aan alle politiekorpsen en handhavers 
scanners beschikbaar gesteld om gestolen fietsen op te sporen. De aangiftebereidheid van 
gestolen fietsen wordt vergroot en het gebruik van het fietsregister gestimuleerd. 
  
De PvdA wil het fietsgebruik stimuleren, omdat hiermee niet alleen de bereikbaarheid en het 
milieu wordt verbeterd, maar ook de gezondheid wordt bevorderd. Het aantal snelfietsroutes 
tussen woon- en werk- locaties en de stallingplekken bij treinstations worden sterk uitgebreid. 
De verkeersveiligheid van kwets- bare verkeersdeelnemers wordt bevorderd. Vernieuwend 
fietsbeleid in gemeenten en provincies wordt ondersteund. 

 De SP wil het gebruik van de fiets volop stimuleren. Er komen meer bewaakte gratis 
fietsenstallingen bij (bus)stations. 

   
VVD: niets 
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PVV: niets 

 GroenLinks kiest voor een stad waar de fietser koning is en de voetganger keizer. Fietsen 
wordt krachtig gestimuleerd. Er komen meer stationsstallingen en ov-fietsen. Gemeenten en 
provincies moeten voldoen aan kwaliteitsnormen voor fietsvoorzieningen. Ze investeren in 
goede voorzieningen voor de fiets, zoals comfortabele, veilige en snelle fietsroutes. De subsidie 
die gemeenten van de rijksoverheid ontvangen voor fietsinfrastructuur wordt verhoogd. 
Duurzaam vervoer van deur tot deur wordt mogelijk gemaakt door het meenemen van fiets of 
gehandicaptenvoertuig in de trein eenvoudiger en gratis te maken, juist ook tijdens de spits. 
  
De Christen Unie wil dat het netwerk van fietssnelwegen tussen woon- en werklocaties wordt 
uitgebreid. Er komen twintig nieuwe routes in de periode 2010-2014. Uiteindelijk moet dit 
leiden tot een samenhangend netwerk van doorgaande hoofdfietsroutes in het gehele land.  
De mogelijkheid van fietsparkeren bij voorzieningen en bedrijventerreinen wordt opgenomen in 
ruimtelijke ordeningsvoorschriften.  
Bij stations komen voldoende en kwalitatief goede fietsparkeerplekken. Bewaakte stallingen zijn 
open tot de laatste trein. Er komt in samenwerking met gemeenten en provincies een 
programma om de 100.000 extra plaatsen te realiseren die nodig zijn tot 2020.  
Fietsenstallingen zijn bij voorkeur gratis, met uitzondering van langdurige stalling; dit om te 

voorkomen dat achtergelaten weesfietsen de stallingen verstoppen. Financiering kan uit parkeeropbrengsten en 
een bijdrage van de vervoerders. 
Het OV-fietssysteem wordt uitgebreid tot alle belangrijke vervoerknooppunten. 
Nederland zet zich in voor strengere Europese emissie- en geluidnormen voor brom- en snorfietsen. 
  

D66 wil ruim baan voor de fiets. Het netwerk van fietsverbindingen moet worden verbeterd. 
Ook moeten er meer stallingvoorzieningen komen, in stadcentra, bij algemene voorzieningen en 
bij bedrijven. 
D66 wil blijven investeren in de gouden combinatie fiets trein door het aantal 
fietsparkeerplekken bij stations verder uit te breiden   
(100.000 erbij in komende 10 jaar) en het succes hiervan te verbreden naar het regionaal 
openbaar vervoer.  
D66 wil de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren door het stimuleren van 
inrichtingsmaatregelen en technische hulpmiddelen in vrachtauto's en personenauto's. 
  
Volgens de SGP moeten gemeenten, provincies en waterschappen moeten gestimuleerd worden 
om aantrekkelijke fietspaden aan te leggen en te verbeteren. Dit geldt ook de faciliteiten voor 
elektrisch fietsen.  
Verdere uitbreiding van het netwerk van regionale snelfietsroutes tussen woon- en 
werklocaties.  
Het gebrek aan (gratis) fietsstallingen moet worden weggewerkt.  

Fietsen wordt een expliciet aandachtspunt in het gezondheidsbeleid.  
De verkeersveiligheid wordt vergroot door een steviger inzet op ontvlechting van fietsroutes en routes voor 
gemotoriseerd verkeer.  
Het vervoer per fiets wordt gestimuleerd door de aanleg van meer fietspaden. Bestaande fietspaden worden beter 
onderhouden.  

  
De Partij voor de Dieren wil dat het vervoer per fiets wordt gestimuleerd door de aanleg van 
meer fietspaden. Bestaande fietspaden worden beter onderhouden.   

  

 

Van de succesvolle rubriek “Verkeer(d)” in 
SchagenFM en SchagenVandaag verschijnt 
deze week alweer de 30e aflevering. Alle 
afleveringen zijn terug te vinden op 

www.fietsersbond.nl/schagen 

Volgende ledenvergadering 
op 30 juni Noord 101 

Redactie SchagenFM bedankt! Redactie SchagenVandaag bedankt! 


