
Uitnodiging 3de Regionale bijeenkomst verkeersveilig Noord-Holland

Jonker LL.B., dhr. O.G. (Olle) <jonkero@noord-holland.nl>
Di 24-9-2019 14:22
Aan:  Weerd M.Sc., mw. A.K. (Annemiek) van de <weerda@noord-holland.nl>
CC:  Richard van de Werken <r.vdwerken@hastig.nl>

Beste collega`s,

We willen jullie graag uitnodigen voor de volgende (3de ) regionale sessie in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Regio Datum Tijd LocaƟe

Haarlem-IJmond 5-11-2019 13:00-16:00 uur Provinciehuis NH, Dreef 3, Haarlem

Gooi en Vechtstreek 12-11-2019 13:00-16:00 uur Burgemeester de Bordersstraat 80, Bussum

Kop van NH 29-10-2019 13:00 -16:00 uur (van 13:00 tot 14:00 loca ebezoek) Gemeentehuis Hollands Kroon, Burg. Mijnlieffstraat 1.

West-Friesland 19-11-2019 13:00-16:00 uur Middenhof 2, De Goorn

Alkmaar 7-11-2019 13:00-16:00 uur Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, Ruimte
D1.10

We hebben de vorige sessie vooral veel verteld over de werking van het SPI-kompas (presenta e Richard van de Werken). De volgende bijeenkomst willen
we graag in gesprek gaan en de vervolgstap ze en.
De agenda voor de volgende sessie:

1. Het SPI-kompas is vanaf morgen live!
a. Vanaf morgen (25 september) hee  iedereen die zich hee  aangemeld bij Richard toegang tot het verkeersveiligheidskompas.

Heb je nog geen toegang dan kun je een mailtje sturen naar r.vdwerken@has g.nl
b. We bespreken jdens de werksessie welke risico`s er uit het SPI-kompas komen.

Welke ongevallenconcentra es zijn er bij jullie naar voren gekomen? Herkennen jullie die loca es, en wat is jullie beeld daarbij?
Zijn er wijken naar voren gekomen met opvallend hoger risico en kunnen jullie een slag maken waar dat aan kan liggen?

NB: In de SPI Kompas van Has g zijn alleen de snelheidsgegevens vanaf 50km/u wegen opgenomen (de NDW gegevens). Mochten jullie zelf over
snelheidsgegevens beschikken, die zijn ingewonnen door middel van een meetlus of een smiley bord of iets anders dan kun je die bij Richard
inleveren en dan worden die gegevens ook opgenomen in de SPI Kompas.

2. Thema`s SPV
We bespreken of we vanuit de risico`s die uit het verkeersveiligheidskompas naar voren komen een slag kunnen maken naar de thema`s die in het
SPV zijn vastgesteld.
We bepalen gezamenlijk welke thema`s leidend te zijn.
De thema`s zijn:

1. Veilige infrastructuur
2. Heterogeniteit in het verkeer
3. Technologische ontwikkelingen
4. Kwetsbare verkeersdeelnemers
5. Onervaren verkeersdeelnemers
6. Rijden onder invloed
7. Snelheid in het verkeer
8. Afleiding in het verkeer
9. Verkeersovertreders
10. Data op orde (toegevoegd bovenop de 9 thema`s in het SPV)

3. Financieel plaatje
We maken aan de hand van de thema`s in het SPV een scha ng van de gewenste investering om de risico`s te verkleinen. Aan de hand van de
behoe e in de desbetreffende regio.
Deze scha ng is de eerste stap om een financieel plaatje op te stellen dat de regio`s samen, in een provincie breed plan, aan het bestuurlijk
overleg overhandigen op 4 december 2019.

4. Uitkomsten evaluaƟe VIA
We presenteren kort het beeld dat uit de evalua e naar voren is gekomen en doen een voorstel voor het vervolg.

5. Gezocht: voorbeeld gemeenten voor workshop risicogestuurd werken (Vraag kennisnetwerk SPV2030)
Zie voor meer informa e en aanmelding: h ps://kennisnetwerkspv.nl/Nieuws/Voorbeeldgemeenten-gezocht-voor-workshop-risicoges

Jullie ontvangen ook een outlook uitnodiging voor de bijeenkomst in jullie regio.
We zien jullie graag jdens deze bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,

Olle Jonker (tel. 0631690625)
Annemiek van de Weerd (tel. 0653250102)

www.noord-holland.nl
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Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
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