
 

Stadhuis Spijkenisse 

Kamer 1.70 

telefoon: (0181) 696367 

Postadres:  

Zoetemanring 36 

3214 GA Zuidland 

pvda@nissewaard.nl 

 

 

Telefoon fractievoorzitter Wouter Struijk: 06 30409567 

  
  
  
  

  

L

o

c

a

t

i

e

:

  

27 juli 2015, Nissewaard 

 
Geacht college, 
 
In een vorige raadsperiode is er al aandacht gevraagd voor de aanpak van blackspots ten behoeve van de 
verkeersveiligheid. Blackspots worden gedefinieerd als locaties waar binnen drie tot vijf jaar tien ongevallen 
(of vijf vergelijkbare ongevallen) plaatsvinden. Een eerdere definitie luidde zes letselongevallen in drie jaar. 
Gezien de verandering in definitie in de loop van de tijd en actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen is de 
Partij van de Arbeid geïnteresseerd in de huidige aanpak van blackspots en in de actuele verbeteringen van 
de verkeersveiligheid in Nissewaard. 
 
De fractie van de PvdA wil aan het college de volgende vragen stellen: 
 
1. Hoeveel dodelijke ongelukken of ongelukken met letsel hebben plaatsgevonden in de periode 2010-2015? 
2. Hoeveel locaties in Nissewaard zijn aanmerkt als blackspot? 
3. Wat is het college voornemens te doen om deze blackspots te doen laten verdwijnen? 
4. Wordt er nog steeds een Verkeersveiligheids-monitor gemaakt (zie antwoorden op schriftelijke vragen 
van LPF in 2010)? Zo ja, welke acties volgens hieruit in de komende periode? 
 
In de begroting van de MRDH 2016 wordt gesproken over een subsidie voor de aanpak van verkeersonveili-
ge situaties zoals blackspots in de regio Rotterdam (http://mrdh.nl/system/files/vergaderstukken/10_09_ 
Concept_begroting_MRDH_2016.pdf). 
 
5. Maakt de gemeente Nissewaard gebruik van deze mogelijkheid om subsidie vanuit de MRDH te gebruiken 
om de verkeersveiligheid in Nissewaard te verbeteren? 
6. Wat wordt er in de komende periode met dit geld gedaan? 
 
De Groene Kruisweg valt onder de verantwoordelijk van de provincie. Deze belangrijke verkeersader kent 
een groot aantal kruisingen binnen Nissewaard. 
 
7. Heeft de gemeente Nissewaard frequent overleg met de provincie over de verkeersveiligheid rond deze 
weg? Zo ja, wat komt uit dit overleg? 
 
Naast de verkeersveiligheid op ringwegen in Nissewaard is de verkeersveiligheid in de buurt ook zeer be-
langrijk. Met name de verkeersveiligheid rond scholen.  
 
8. Welke projecten kunnen we op dit gebied verwachten in Nissewaard?  
9. Staat dit in verhouding tot de investeringen die andere gemeente doen op dit gebied? 
10. Worden bij de verkeersveiligheidprojecten rond scholen ook ouders en scholen actief betrokken? 
11. Staat het college open voor suggesties van ouders en scholen om de verkeersveiligheid rond scholen te 
verbeteren? 
 
Tenslotte brengt sluipverkeer ook de nodige veiligheidsproblemen met zich mee. Dit probleem speelt in de 
kernen, maar ook in sommige wijken in Spijkenisse. In de mobiliteitsagenda 2020 wordt daar al e.e.a. over 
gezegd. 
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12. Op welke manier wordt concreet uitvoering gegeven aan de mobiliteitsagenda 2020 in het kader van 
sluipverkeer? 
13. Welke maatregelen worden daartoe precies genomen in de komende periode? 
 

Hoogachtend, 
 
PvdA Nissewaard 


