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Voorwoord
Voor u ligt het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan,
afgekort het GVVP. Een plan dat voor de komende jaren de lijnen
uitzet op het gebied van verkeer en vervoer. Er is sinds het vorige
GVVP veel geïnvesteerd om Etten-Leur duurzaam veilig te maken.
Veel wegen hebben de laatste jaren open gelegen en zijn aangepakt
om er de inrichting aan te geven die bij het karakter en gebruik
past. Dat wil niet zeggen dat we klaar zijn. Er valt nog genoeg te
doen. Dan denk ik niet direct aan grootschalige ingrepen maar met
name aan het optimaliseren van wat er is. Verbeteren van het comfort voor voetgangers en fietsers, vergroten van de herkenbaarheid
van de hoofdwegen en de 30 kilometer zones en verbeteren van de
veiligheid rondom scholen, om er maar een paar te noemen.
Belangrijk is ook dat we de komende jaren onze investeringen doen
waar dit het meest effect oplevert. Dit kan door "werk met werk" te
maken, maar ook door op basis van dit plan te kijken waar het
uitgeven van de euro‟s het meeste rendement oplevert voor de
veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van
Etten-Leur. Ik hoop dat u na het lezen van dit
GVVP met mij tot de conclusie komt dat we op
de goede weg zijn, maar dat er nog voldoende
zaken zijn die we kunnen optimaliseren.
Namens het College van Burgemeester en
Wethouders
Jan van Hal

Samenvatting
Actualisatie vigerende GVVP nodig

In het GVVP worden keuzes gemaakt op hoofdlijnen. Uitwerkingen

Het nu geldende GVVP is uit 2006. Het moest worden geactualiseerd

maken geen onderdeel uit van het plan. Deze worden in de 2-jaar-

om een aantal redenen:

lijkse uitvoeringsprogramma‟s opgenomen.







De meeste maatregelen uit het oude GVVP zijn inmiddels
gerealiseerd. Het is tijd om na te denken over wat nu

Burgers betrokken bij totstandkoming GVVP

gewenst of nodig is.

Etten-Leur hecht veel waarde aan de mening van haar inwoners.

Actuele ontwikkelingen vragen om nieuw beleid. Denk daarbij

Daarom zijn burgers, ondernemers en maatschappelijke organi-

aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw maar ook

saties betrokken bij de totstandkoming van het GVVP. Hiervoor zijn

aan de opkomst van elektrische auto's en fietsen.

een interactieve avond en informatieavond georganiseerd. Daar-

Het parkeren moet een integraal onderdeel worden van het

naast is er gebruik gemaakt van het klachtenregistratiesysteem van

verkeersbeleid. Op dit moment is het parkeerbeleid nog in

de gemeente en informatie uit WijkOntwikkelingsPlannen. De

een aparte kadernota 'Parkeren in beweging' beschreven.

inwoners vinden het volgende over het verkeer in Etten-Leur:


de ring om het centrum is nog niet herkenbaar genoeg

Doelstelling GVVP



op een aantal routes wordt structureel te hard gereden

"Het optimaliseren van een veilig, leefbaar en bereikbaar



een aantal locaties wordt als chaotisch ervaren

verkeers- en vervoerssysteem voor de korte en lange termijn



sommigen ervaren de spoorlijn als barrière

(2022)".
Dit moet ervoor zorgen dat iedereen zich nu en in de toekomst op

Op de goede weg

een goede, prettige en veilige manier van A naar B kan verplaatsen.

Uit verkeersanalyses blijkt dat Etten-Leur op de goede "verkeers-

Dit niet alleen met de auto, maar ook op de fiets, te voet of met het

weg" is. De hoofdwegenstructuur en het fietspadennetwerk zijn

openbaar vervoer. De kwaliteit hiervan voor de individuele inwoner

redelijk tot goed op orde. Er vinden weinig verkeersongevallen

staat daarbij in een goede verhouding tot die voor de rest van de

plaats en het verkeer kent incidenteel filevorming.

samenleving.

Integrale aanpak
Zoals gezegd is het huidige beleid redelijk op orde. Maar om het



gestelde doel te bereiken en in te spelen op ontwikkelingen, is een
accentverschuiving in het beleid nodig. Deze accentverschuiving

lijnvoering en het verbeteren van haltevoorzieningen;


houdt in:


naar meer samenhangend

tussen

verkeersveiligheid,

beleid

waarbij

leefbaarheid



en

betere afstemming tussen de verkeersmodaliteiten (auto,



gedrag: het inzetten op Permanente VerkeersEducatie
(PVE) door beïnvloeding van diverse leeftijds- en doel-

bereikbaarheid nodig is;


parkeren: het ontwikkelen van parkeerkencijfers op maat
en inspelen op actuele ontwikkelingen;

van éénzijdig
afstemming

voor het openbaar vervoer handhaving van de huidige

groepen;


onderzoek: het uitvoeren van structureel verkeersonder-

vrachtauto, fiets en voetganger)

zoek zoals (parkeer)tellingen, snelheidsmetingen om het

naast de aandacht voor infrastructuur ook aandacht voor

verkeer te monitoren;

gedragsprojecten.



Organisatie: een betere afstemming tussen verkeersbeleid
en wegbeheer binnen de gemeentelijke organisatie.

Maatregelenpakket\
Bij een meer samenhangend beleid is een integraal maatregelen-

Uitvoeringsprogramma’s

pakket nodig, dit betekent inzetten op de volgende speerpunten:

2-jaarlijks worden uitvoeringsprogramma‟s opgesteld waarin priori-





het optimaliseren van Duurzaam Veilig maatregelen, door

teiten en uitwerkingen van projecten en maatregelen centraal

de hoofdwegenstructuur, 30 zones en schoolzones nog

staan. Daarbij wordt rekening gehouden met het “werk met werk”

herkenbaarder te maken met fysieke maatregelen;

maken en laten "meeliften" met weg- en rioolbeheer.

het optimaliseren van de kwaliteitseisen voor de fiets;
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Er is de laatste jaren veel gebeurd op het gebied van verkeer en

Inleiding

1.1

vervoer in Etten-Leur en actuele ontwikkelingen vragen om nieuw
beleid. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen

Aanleiding en historie

zoals woningbouw in de wijk De Streek en Haansberg oost en de
In februari 2006 is het huidige Gemeen-

ontwikkeling van elektrische voertuigen. Nagedacht moet worden

telijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

wat dit verkeerskundig betekent en hoe hiermee om te gaan. Ten

door de gemeenteraad vastgesteld. Er is

slotte vraagt een actuele verkeersvisie om een meer integrale

sinds die tijd veel gebeurd op het gebied

benadering. In het GVVP van 2006 maakte het onderdeel parkeren

van

hoofd-

nog geen onderdeel uit van de verkeersvisie. Hiervoor bestond een

gestalte

aparte parkeernota, deze maakt nu onderdeel uit van het nieuwe

verkeer

en

wegenstructuur

vervoer.
heeft

gekregen

en

alle

ingericht

volgens

De

meer

woongebieden

zijn

integrale verkeersbeleid. Dit beleid wordt in onderliggende rappor-

het

van

tage beschreven aan de hand van de thema's: Gemotoriseerd

Duurzaam Veilig (30 zones), zie afbeel-

verkeer, Langzaam verkeer, Openbaar vervoer, Verkeersveiligheid,

ding 1.1.

Parkeren en Gedrag.

principe

Afbeelding 1.1 Bord 30 zone
Ook op het gebied van parkeren is met
name rond het centrum van Etten en van
Leur veel veranderd en verbeterd. Het
fietspadennet is nagenoeg compleet en de
haltevoorzieningen voor het Openbaar Vervoer

zijn

aanzienlijk

verbeterd,

zie

afbeelding 1.2. Een actualisatie van het
huidige GVVP is nodig. Hiervoor is een
aantal redenen.
Afbeelding 1.2
Toegankelijke OV-halte

BLAD 1

1.2

Doel GVVP

Voor het GVVP is een concreet doel gesteld. Deze luidt:
"Het optimaliseren van een veilig, leefbaar en bereikbaar
verkeers- en vervoerssysteem voor de korte en lange termijn
(2022)".
Het systeem moet er voor zorgen dat iedereen zich nu en in de
toekomst op een goede, prettige en veilige manier van A naar B kan
verplaatsen. Dit niet alleen met de auto, maar ook op de fiets,
te voet of met het openbaar vervoer. De kwaliteit voor de individuele bewoner staat hierbij in een goede verhouding tot die

GVVP
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voor de rest van de samenleving. In het GVVP worden keuzes

gemeentelijk beleid worden gesteld. Daarnaast wordt in hoofdstuk 2

gemaakt op hoofdlijnen. Uitwerkingen maken géén onderdeel uit

kort teruggeblikt op de maatregelen die zijn uitgevoerd op basis van

van het plan. Deze maken onderdeel uit van de 2-jaarlijkse uit-

het GVVP van 2006. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de visie op en

voeringsprogramma‟s. Omdat verkeer

de ambitie tot het nieuwe verkeersbeleid beschreven. In hoofdstuk

een essentieel beleidsveld
vormt in de totale structuur van Etten-Leur worden in het GVVP
relaties gelegd met andere beleidsvelden.

4 wordt de huidige stand van zaken in beeld gebracht. Het laatste
hoofdstuk beschrijft ten slotte het programma van maatregelen op
hoofdlijnen. In de bijlagen is de achtergrondinformatie opgenomen

1.3

Proces en communicatie

en zijn resultaten van analyses in tabellen, grafieken en kaarten
terug te vinden.

Om tot een gedragen GVVP te komen zijn burgers en maatschappelijke organisaties betrokken in het proces. Daartoe vond op 25
september 2012 een interactieve avond plaats. In een workshop
met burgers en maatschappelijke organisaties is gediscussieerd
over het huidige verkeersbeleid, zijn knelpunten geïnventariseerd
en maatregelen aangedragen. Daarnaast is er een informatieavond
voor de raad en de burgers georganiseerd in april 2013. De
uitkomsten van de workshop met de burgers zijn gebruikt als
aanvulling op de reeds bij de gemeente bekende klachten en wensen via de wijkontwikkelplannen (WOP's) en het gemeentelijke
klachtenregistratiesysteem. In afbeelding 1.3 zijn de subjectieve
knelpunten van de workshopavond samengevat. In bijlage 7 is een
uitgebreidere samenvatting terug te vinden.

1.4

Leeswijzer

Afbeelding 1.3 Samengevat resultaat workshop met burgers (25-09-12)

In hoofdstuk 2 wordt het bestaande verkeers- en vervoersbeleid
beschreven. Het gaat dan om de beschrijving van de kaders die
vanuit het Rijks, Provinciale en regionale beleid maar ook bestaand

BLAD 2
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2

Bestaand beleid

2.1

Inleiding

GVVP
In

februari

2006

is

het

huidige

Gemeentelijk

Verkeers-

en

VervoersPlan (GVVP) door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan
is een maatregelenpakket opgenomen waarbij is ingezet op het

In dit hoofdstuk zijn de kaders beschreven die worden gesteld aan

verbeteren van de leefbaarheid, het verhogen van de verkeers-

het beleid van het rijk, provincie, regio en het huidige gemeentelijke

veiligheid en het verzekeren van de bereikbaarheid. Het plan is

beleid. Bovendien wordt er nog teruggeblikt op de maatregelen die

sterk gericht op het inzetten van maatregelen op het gebied van

de afgelopen jaren zijn gerealiseerd in het kader van het huidige

Duurzaam Veilig. Specifieke aandacht krijgen onderwerpen zoals

verkeersbeleid van de gemeente.

infrastructuur, fietsers en voetgangers, vrachtverkeer en openbaar
vervoer.

2.2

Rijks-, provinciaal en regionaal beleid

Kadernota 'Parkeren in beweging'

Zowel het Rijks- als het Provinciaal beleid zet hoofdzakelijk in op de

In deze nota staat het parkeerbeleid beschreven. Het geheel van

bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer van Noord-Brabant.

parkeerbeleid en -beheer, waaronder zowel het parkeren van mo-

Er voor zorgen dat het wegennet niet dichtslibt. Regionaal wordt

torvoertuigen als van (brom)fietsers moet bijdragen aan een leef-

met name ingezet op oplossingen die de gemeentegrens overschrij-

bare, veilige en goed toegankelijke leefomgeving. Dit wordt bereikt

den, waarbij ook de fiets en de bromfiets aandacht krijgen. Etten-

door het oplossen van huidige knelpunten en door in te spelen op

Leur maakt onderdeel uit van de GebiedsGerichte Aanpak (GGA)

de toekomstige ontwikkelingen. Het parkeren faciliteert enerzijds de

Breda, waarbij in totaal 12 gemeenten in de omgeving van Breda

groeiende mobiliteitsbehoefte en stimuleert anderzijds, de leefbaar-

zijn aangesloten.

heid, veiligheid en bereikbaarheid.

2.3

Lokaal fietsnetwerk Etten-Leur

Beleid gemeente

Op basis van het Regionaal Fietsnetwerk GGA Breda is een actuaHet huidige verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente is

lisatie van het lokale fietsnetwerk opgesteld. In dit plan wordt in-

vastgelegd in diverse deelbeleidsplannen.

zicht gegeven in welke mate fietsvoorzieningen/relaties wel of niet
voldoen. Dit op basis van geformuleerde kwaliteitseisen.

BLAD 3
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Hiermee is de basis gelegd voor verbeteringen van de infrastructuur

natuur

en

landschap,

water,

toerisme

en

recreatie,

sociaal

voor fietsers, al dan niet in combinatie met onderhoudsmaatrege-

maatschappelijke

len.

verkeer. In de visie worden twee strategische beleidsuitspraken

structuur, wonen, werken, voorzieningen en

gedaan die invloed op het verkeersbeleid hebben. De hoofd-

Milieuvisie
Ook is er beleid ontwikkeld dat een sterk raakvlak heeft met het
verkeer. Het gaat in dit geval om het milieubeleid. Dit is vastgelegd
in de milieuvisie 2010 – 2020 van de gemeente Etten-Leur. Deze

wegenstructuur moet worden afgestemd op de kleine Ring en
binnen deze Ring worden op twee locaties ongelijkvloerse kruisingen aangelegd.

visie biedt kaders voor milieuambities op het gebied van wonen,

Toekomstvisie Etten-Leur

economie, groen, landschap, verkeer, ruimtelijk beheer en derge-

De gemeenteraad heeft 20 maart 2012 de Toekomstvisie Etten-Leur

lijke. Onderdelen die aandacht krijgen, zijn onderwerpen zoals

vastgesteld. In dit document is de toekomstvisie van de gemeente

geluid, luchtkwaliteit, vervoer van gevaarlijke stoffen en het stimu-

Etten-Leur tot 2030 omschreven. De visie zet in op het verbeteren

leren van maatregelen zoals fietsvoorzieningen, vervoersmanage-

van het bestaande wegennet. Het accent ligt op het bevorderen van

ment, maatregelen om het verkeer te laten doorstromen, stil asfalt

de verkeersveiligheid en het oplossen van knelpunten. Verder wordt

en schoner vervoer.

de verwachting uitgesproken dat het aanbod goederenvervoer op de
spoorlijn afneemt waardoor de noodzaak voor ongelijkvloerse kruisingen minder urgent wordt. Daarnaast komen onderwerpen aan
bod zoals de verbetering van de doorstroming op de Parklaan, de
opkomst van de sociale media, de kredietcrisis, de stagnatie op de
woningmarkt en de veranderende rol van de gemeente. Ook niet

Structuurvisie Plus "Etten-Leur in bloei"
Op 23 mei 2005 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Plus
“Etten-Leur in bloei” vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de
gemeente Etten-Leur er over 25 jaar uit zou kunnen zien. De
structuurvisie

is

een

belangrijk

toetsingskader

voor

nieuwe

traditionele maatregelen worden beschreven zoals thuiswerken en
variabele werktijden. Ten slotte worden nieuwe vervoerconcepten
genoemd zoals een monorail met een stop in Etten-Leur en een
goede aansluiting op de HSL in Breda.

ruimtelijke ontwikkelingen met als doel sturing te geven aan de
ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. De visie vormt het
beleids- en toetsingskader voor ontwikkelingen op het gebied van

BLAD 4
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Ruimtelijke ontwikkelingen

laatste jaren veel geïnvesteerd in de hoofdwegen door middel van

Ruimtelijke ontwikkelingen leveren nieuwe of andere verkeers-

het aanbrengen van dubbele asmarkeringen, fietspaden en rotondes

stromen op en hebben daarmee grote invloed op het verkeersbeeld

(zie afbeelding 2.1).

binnen de gemeente Etten-Leur. Het verkeersbeleid moet op de
toekomstige ontwikkelingen kunnen anticiperen voor de komende
10 jaar. In hoeverre het huidige wegennet de ruimtelijke ontwikkelingen kan “opvangen” is doorgerekend met het verkeersmodel
dat is opgesteld voor Etten-Leur. Hierin zijn de verkeersintensiteiten
voor het jaar 2011 en 2022 met en zonder de ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen. Bij het scenario met de ruimtelijke ontwikkelingen zijn ontwikkelingen opgenomen zoals Schoenmakershoek,
Schoenmakershoek oost, De Streek en Haansberg-Oost, maar ook
binnenstedelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van een nieuw

Afbeelding 2.1 Rotonde Couperuslaan - Stijn Streuvelslaan

bedrijventerrein.

2.4

Uitvoering GVVP 2006 - 2013

Ook de wijken naast de hoofdwegen zijn heringericht volgens het
principe van Duurzaam Veilig met 30 zones. Ten slotte is er, naast

Het GVVP uit 2006 kent een uitgebreid uitvoeringsprogramma met

de infrastructurele maatregelen, ook oog geweest voor de mensge-

een sterk accent op duurzaam veilig. Er is veel geïnvesteerd en veel

richte maatregelen. Het Brabants VerkeersVeiligheidsLabel (BVL),

van dit programma is dan ook daadwerkelijk uitgevoerd. Gesteld

waaraan een groot aandeel basisscholen deelneemt, en het "meelif-

kan worden dat door deze investeringen de hoofdstructuur in be-

ten" met acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN), zijn daarvan

langrijke mate op orde is.

goede voorbeelden.

Etten-Leur kenmerkt zich door een sterke scheiding tussen de
woonomgeving en bedrijventerreinen. Door de aanleg van een
vrachtwagenparkeerplaats voor grote voertuigen op bedrijventerrein
Vosdonk is de overlast van het vrachtverkeer beperkt in de woonwijken. Daarnaast is de hoofdwegenstructuur goed op orde. Er is de
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3

Visie verkeersbeleid

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de visie op het verkeersbeleid beschreven

Ook is er tot op heden onvoldoende bewust nagedacht over de

per beleidsthema. Hierbij is aandacht besteed aan de modaliteiten

invloed van maatregelen op de aspecten verkeersveiligheid, leef-

gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer

baarheid en bereikbaarheid. Deze aspecten maken tenslotte onder-

maar ook aan de beleidsvelden verkeersveiligheid, parkeren en

deel uit van de doelstelling van het GVVP. Een voorbeeld hiervan is

gedrag. De samenhang tussen deze thema‟s wordt toegelicht in

dat als een centrum wordt afgesloten voor het gemotoriseerde ver-

paragraaf 3.2. Voor elk thema wordt in een aparte paragraaf

keer dit een impuls is voor de leefbaarheid maar dit een goede

beschreven wat de visie is op de toekomst en welke ambitie daarbij

afstemming vergt met de ondernemers als het gaat om de be-

wordt gesteld.

reikbaarheid van winkels.

3.2

Kortom een accentverschuiving is nodig naar een bewuste en in-

Integrale aanpak

tegrale aanpak waar maatregelen op elkaar worden afgestemd. In

Om tot een verkeersveiliger, leefbaarder en bereikbaarder Etten-

tabel 3.1. op de volgende pagina is te zien in welke mate de

Leur te komen is een accentverschuiving nodig met bewuste keu-

thema's, die worden behandeld in het GVVP, invloed hebben op

zes. Tot op heden was de aanpak sterk gefocust op het aanpakken

verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het inzicht helpt

van de infrastructuur met de aanleg van fietspaden, rotondes en 30

bij het maken van de keuzes, het formuleren van speerpunten en

zones. De niet-infrastructurele, mensgerichte gedragsprojecten,

stellen van prioriteiten.

kregen daardoor te weinig aandacht. Daarnaast werden de verkeersthema's onvoldoende op elkaar afgestemd. Een voorbeeld
hiervan is dat meer fietsen leidt tot minder gebruik van auto's en dit
leidt tot minder verkeersongevallen maar ook goed is voor het
milieu.
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Ambities

V

L

B

Gemotoriseerd verkeer

En maakt de mens onverhoopt dan toch een fout, dan dient het
verkeersysteem ook zodanig te zijn dat dit niet tot zwaar letsel

Langzaam verkeer

leidt. Uitgangspunten hierbij zijn:

Openbaar vervoer

1.

Verkeersveiligheid

Infrastructuur. Een weg die aansluit bij de menselijke
lichamelijke en geestelijke capaciteiten;

Parkeren

2.

Gedrag

Vervoermiddel. Voertuigen die de mens beschermen en
fouten van de mens voorkomen;

Legenda
V=verkeersveiligheid

worden afgestemd zodat verkeersdeelnemers niet in de fout gaan.

L=leefbaarheid

B=bereikbaarheid

3.

Verkeersdeelnemer. Een mens die goed is geïnformeerd en
opgeleid.

Levert een grote bijdrage aan het beleidsdoel
Levert een beperkte bijdrage aan het beleidsdoel

Voor de uitwerking van Duurzaam Veilig zijn vijf veiligheidsprincipes

Levert geen of een te verwaarlozen bijdrage aan beleidsdoel

geïntroduceerd waaraan een verkeersysteem in ieder geval moet

Tabel 3.1 Invloed van thema’s op veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

voldoen om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken. In tabel 3.2

3.3

Gemotoriseerd verkeer

zijn deze principes van Duurzaam Veilig weergegeven.

Visie

Duurzaam Veilig

In 1997 hebben alle wegbeheerders in Nederland het convenant

principe

Duurzaam Veilig ondertekend, waarmee is afgesproken om te wer-

Functionaliteit

Toelichting

Wegen hebben één duidelijke wegfunctie (stroomfunctie,

ken volgens de principes van Duurzaam Veilig. In de eerste fase is

gebiedsontslutingsfunctie of erftoegangsfunctie) binnen

in dit kader veel geïnvesteerd in maatregelen zoals rotondes en 30

een hiërarchisch opgebouwd wegennet

km zones. Inmiddels is de tweede fase "Door met Duurzaam Veilig"

Homogeniteit

Op

wegen

bestaat

tussen

verkeersdeelnemers

ingegaan waarbij naast de infrastructuur ook meer aandacht wordt

gelijkwaardigheid in snelheid, bewegwijzering en massa

gevraagd voor de menskant met educatie en handhaving.

bij matige en hoge snelheden
Herkenbaarheid

De (weg)omgeving is voorspelbaar ingericht, waardoor

Binnen Duurzaam Veilig is de mens, met al zijn mogelijkheden en

duidelijk is welk verkeersgedrag van verkeersdeelnemers

beperkingen, dan ook degene op wie het verkeerssysteem dient te

wenselijk is en onzekerheid wordt voorkomen
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Statusonderkenning

Vergevingsgezindheid

Weggebruikers hebben het vermogen om zowel de eigen

de wegen minimaal moeten voldoen. Die kenmerken zijn gekozen

als de taakbekwaamheid van derden in te schatten

die het meest de herkenbaarheid nastreven. Het uitgangspunt

Wanneer een weggebruiker toch een fout maakt, blijven

hierbij is namelijk dat als wegen optimaal herkenbaar zijn, deze ook

(de ernst van) de gevolgen beperkt. Dit wordt bereikt

worden begrepen en het juiste verkeersgedrag wordt vertoond. Dit

door een botsvriendelijke omgeving (fysieke vergevings-

wordt ook wel het principe van de 'selfexplaining' roads‟ genoemd.

gezindheid) en een anticiperende rijstijl van andere

In tabel 3.3. zijn de Etten-Leurse richtlijnen voor de gebieds-

weggebruikers (sociale vergevingsgezindheid.

ontsluitingswegen opgenomen voor binnen de bebouwde kom.

Tabel 3.2 Principes Duurzaam Veilig

Critera

Minimaal

Ideaal

het

Snelheidsregime

50 km/uur

50 km/uur

afwikkelen van het verkeer centraal staat over grote afstan-

Rijbaanscheiding

dubbele asmarkering of

dubbele

middenberm

middenberm

fietssuggestiestroken

vrijliggend

Om de principes van Duurzaam Veilig in de praktijk te brengen
worden de wegen van Etten-Leur ingedeeld in drie categorieën, te
weten:


stroomwegen:

hierbij

gaat

het

om

wegen

waar

den landelijk en/of regionaal zoals autosnelwegen;


gebiedsontsluitingswegen: hierbij gaat het om wegen die het

Fietsvoorzieningen

(fietspaden

of

of

parallelwegen)

verkeer verzamelen vanuit de woonwijken of bedrijven

asmarkering

terreinen naar de stroomwegen;

Erfaansluitiingen

beperkt

geen

erftoegangswegen: hierbij gaat het om de straten waar de

Parkeren

in parkeervakken

geen parkeren op of direct

leefbaarheid in de woonomgeving centraal staat en de auto
slechts "te gast" is.

langs weg
Verharding

asfalt of beton

asfalt of beton

Tabel 3.3 Duurzaam Veilig kenmerken voor gebiedsontsluitingswegen in

Iedere weg moet voldoen aan een aantal kenmerken. Deze zijn

Etten-Leur binnen bebouwde kom

opgenomen in het CROW Handboek Wegontwerp. In bijlage 5 zijn
deze kenmerken opgenomen. Deze zijn vervolgens "vertaald" naar

De erftoegangswegen zijn de wegen met de laagste verkeersfunctie

de Etten-Leurse situatie. Voor de gebiedsontsluitingswegen is hierbij

en waar de auto "te gast" is. Voor deze wegen binnen de bebouwde

onderscheid gemaakt naar de ideale situatie en de situatie waaraan

kom gelden de criteria zoals in tabel 3.4 aangegeven.
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Met de gestelde eisen aan de kenmerken per functie weg is er nog

Criteria

geen duurzaam veilig wegennet. Het is namelijk van belang dat er
voor iedere weg een keuze gemaakt moet worden voor één van de
functies. Om deze keuze te kunnen maken zijn er voor Etten-Leur
een aantal spelregels opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen. De eerste spelregel is dat het wegennet een hiërar-

Snelheidsregime

30 km/uur

chische structuur moet hebben. Dit betekent dat een opbouw in de

Intensiteit

max. 5.000 - 6.000 mvt/etmaal

functies van de wegen nodig is. Dus een automobilist rijdt vanuit

Rijbaanscheiding

geen

een erftoegangsweg (woonstraat met 30 km/uur regime) naar een

Fietsvoorzieningen

geen

gebiedsontsluitingweg (50 km/uur regime) en komt voor de lange

Erfaansluitiingen

Geen beperkingen

ritten uiteindelijk bij een autosnelweg. Bij deze autorit is het van

Parkeren

Parkeren op of langs de weg of in parkeerzone

belang dat de automobilist binnen een bepaalde tijd op een weg van

Verharding

Bij voorkeur klinkerverharding

een hogere verkeersorde komt (ritduurcriterium). In grafiek 3.1.

Tabel 3.4 Duurzaam Veilig kenmerken voor erftoegangswegen in Etten-Leur
binnen bebouwde kom

zijn de eisen hiervoor volgens het 'trapje van Monderman' aangegeven.

Voor de wegen gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom
zijn voor Etten-Leur geen richtlijnen ontwikkeld omdat deze wegen
in beheer zijn bij de provincie Noord-Brabant en onder hun verantwoordelijkheid vallen. Voor de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom zijn er twee typen van toepassing, met ieder eigen kenmerken. Deze kennen overigens geen minimale en ideale eisen.
De volgende kenmerken gelden:


erftoegangsweg type 1: randmarkering en géén asmarkering



erftoegangsweg type 2: geen enkele markering
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De gedachte achter dit principe is dat dit voorkomt dat verkeer
ongewenst sluipgedrag door woonwijken gaat vertonen en de wegen hiermee optimaal worden gebruikt. De tweede spelregel is dat
het verkeer op de gebiedsontsluitingswegen vlot doorstroomt. Bij
een grote kans op stagnatie op de hoofdroutes, dit zijn voornamelijk
de gebiedsontsluitingswegen, gaan er ook ongewenste sluiproutes
ontstaan door woonwijken. Op basis van de spelregels en eisen
vanuit Duurzaam Veilig ziet het Duurzaam Veilig wegennet van
Etten-Leur er binnen de bebouwde kom er uit zoals op kaart 3.1.
aangegeven. In bijlage 1 is deze kaart groter afgebeeld en is ook de
situatie voor buiten de bebouwde kom zichtbaar.
In de wegenstructuur is er vanuit gegaan dat de spoorwegovergangen in Etten-Leur gelijkvloers blijven. Op basis van quickscans
waarbij de ruimtelijke en technische effecten en verkeerskundige
effecten zijn onderzocht, blijkt dat de tunnels geen wezenlijke
bijdrage leveren, om een aantal redenen:


de barrière van het spoor met gelijkvloerse spoorwegover-

Kaart 3.1 Duurzaam Veilig wegennet van Etten-Leur met in donderblauw

gangen is beperkt. In de spits ontstaan slechts incidenteel

de gebiedsontsluitingswegen (zie bijlage 1 voor grotere afbeeldingen)

wachtrijen die oplopen tot maximaal 100 meter. Dit leidt niet



tot grote problemen;

Voor achtergrondinformatie over de quickscans wordt verwezen

bij de aanleg van tunnels treden er neveneffecten op zoals

naar bijlage 3. Ondanks het feit dat de tunnels geen wezenlijke

meer sluipverkeer door de woonwijken en door Etten-Leur;

bijdrage leveren, zal de bereikbaarheid van hulpdiensten (brand-

er zullen gedurende circa 1,5 jaar, als gevolg van het bouwen

weer/ambulance/politie) een punt van aandacht moeten zijn in de

van een tunnel onder een spoorwegovergang, meer files

uitvoeringsprogramma's.

ontstaan bij de Lage Vaartkant - Vijfhuizenweg en Hoevenseweg.
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3.4

Ambitieniveau
De eerste ambitie is dat de wegen in Etten-Leur voldoen aan de
minimale Duurzaam Veilig eisen van Etten-Leur in 2022. Als het
mogelijk is moet de wegen voldoen aan de ideale eisen. Een totale
reconstructie van een weg kan dit wellicht mogelijk maken. De
tweede ambitie is dat sluipverkeer door Etten-Leur zoveel mogelijk
moet worden beperkt. Onder sluipverkeer wordt dan verstaan het
verkeer dat van ongewenste hoofdroutes gebruik gaat maken als
gevolg van een vertraging omdat de gekozen routes sneller zijn. De
derde ambitie is dat de intensiteit/capaciteit verhouding lager dan
0,86 blijft. Als een weg namelijk onder deze norm blijft dan ontstaan er geen files. In tabel 3.5. zijn de ambities samengevat en is
te zien wat ze bijdragen aan de verkeersdoelstellingen.

Ambities

V

L

Wegennet is in 2022 ingericht conform

Langzaam verkeer

Visie
De

gemeente

Etten-Leur

heeft

de

laatste jaren al veel geïnvesteerd in de
fiets. Het gaat dan voornamelijk om
het aanleggen van fietsvoorzieningen
zoals fietspaden langs de hoofdwegenstructuur van Etten-Leur. Om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Etten-Leur te
optimaliseren is het benutten van de kansen voor de fiets nodig.
Meer gebruik van de fiets betekent in zijn algemeenheid minder
gebruik van de auto met alle positieve effecten tot gevolg. Concreet
betekent dit dat de visie op het huidige fietsnetwerk, die is

B

vastgesteld in het het GGA-overleg, verder moeten worden uitgedragen. Het GGA overleg staat voor het aanpakken van verkeersproblemen in het zgn. GGA gebied (GebiedsGerichte Aanpak) waar-

Duurzaam Veilig kenmerken

in 12 gemeenten rondom Breda participeren waaronder Etten-Leur.

Tegengaan sluipverkeer door Etten-Leur
Verkeersafwikkeling uitgedrukt in de I/C

In het fietsnetwerk is onderscheid gemaakt naar het netwerk van de

verhouding is lager dan 0,86

utilitaire fietser (woon-werk, school-thuis) en de recreatieve fietser.

Legenda
V=verkeersveiligheid

Centraal in dit netwerk staat het bieden van een compleet en direct
L=leefbaarheid

B=bereikbaarheid

Levert een grote bijdrage aan het beleidsdoel

fietsnetwerk voor alle fietsdoelgroepen om zo het fietsgebruik te
stimuleren.

Levert een beperkte bijdrage aan het beleidsdoel
Levert geen of een te verwaarlozen bijdrage aan beleidsdoel
Tabel 3.5 Bijdrage van de gestelde ambities aan de doelstellingen
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Op kaart 3.2. is dit Duurzaam Veilig fietsnetwerk afgebeeld.



Directheid:

in

het

fietsnetwerk:

met

een

minimale

omrijdafstand en zo weinig mogelijk oponthoud.
Het

uitgangspunt

is

dat

het

regionaal netwerk functioneel en
kwalitatief hoogwaardig is. In de
kwaliteitseisen

wordt

onder-

scheid gemaakt naar minimale
en optimale eisen. De optimale
eisen geven daarbij het hoge ambitieniveau weer. De minimale
eisen zijn een ondergrens waaraan het regionale netwerk moet
voldoen. Door de gemeente Etten-Leur is die regiovisie van GGABreda vervolgens vertaald naar minimale kwaliteitseisen voor
binnen en buiten de bebouwde kom. Dit onderscheid is in tabel 3.6
op de volgende pagina aangegeven.
Kaart 3.2. Duurzaam Veilig fietsnetwerk in GGA-verband afgestemd

De laatste jaren neemt het gebruik van de e-bike enorm toe. Door
Het recreatieve fietsnetwerk moet gekoppeld blijven aan het

de opkomst van de e-bike wordt de afstand die per fiets afgelegd

succesvolle knooppuntensysteem. Het regionale fietsnetwerk moet

kan worden behoorlijk vergroot.

aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:

Ook voor Etten-Leur kan de e-bike



Comfort: zo weinig mogelijk hinder en oponthoud en kunnen

zorgen voor het stimuleren van het

fietsen op kwalitatief goede en voldoende brede verharding;

fietsgebruik.

Veiligheid: waarborging van de veiligheid voor fietsers in de

daarom de ontwikkelingen op dit

vorm van duidelijke voorrangsregelingen ten opzichte van het

gebied te volgen en hier op in te

gemotoriseerde verkeer;

spelen.





Voorgesteld

wordt

Samenhang: aansluiten op herkomst en bestemmingen van
fietsers;
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Hoofdeis

criteria

kwaliteitseis

Verharding

Daar waar mogelijk asfalt

Kleur verharding

Nieuw aan te leggen: rood

Ambitieniveau

netwerk
Comfort

De visie voor het langzaam verkeer is vertaald maar een aantal

Maatvoering

Verlichting

Veiligheid

Voorrangsregeling

ambities die in tabel 3.7 zijn aangegeven.

Bestaand rood maken gelijktijdig met

Ambities

regulier onderhoud of reconstructie

In nieuwe situaties zullen fietsoversteken voor

Fietspad met 1 richting: 1,50 m breed

(brom)fietsers uitsluitend nog worden

(2 m buiten bebouwde kom)

gefaciliteerd worden op kruispunten

Fietspad met 2 richtingen: 2,50 m breed

In 2022 zullen alle regionale en locale

(3m buiten bebouwde kom)

fietsverbindingen voldoen aan de minimale

Fietsstrook: 1,50 m breed

kwaliteiteisen

Solitair: 3,00 m breed

Legenda

(buiten bebouwde kom)

V=verkeersveiligheid

(Mede)gebruik van bestaande verlichting

Levert een grote bijdrage aan het beleidsdoel

bij belangrijke oversteeklocaties apart of

Levert een beperkte bijdrage aan het beleidsdoel

extra verlichting

Levert geen of een te verwaarlozen bijdrage aan beleidsdoel

Bij rotondes: fietsers in de voorrang

V

L=leefbaarheid

L

B

B=bereikbaarheid

Tabel 3.7 Bijdrage van de gestelde ambities aan de doelstellingen

(uit de voorrang buiten bouwde kom)

3.5

Bij verkeerslichten: fiets conflictvrij

Directheid

Wachttijd

Openbaar vervoer

Bij stroomwegen: ongelijkvloers

Visie

Max. 90 sec. bij verkeerslichten

Het openbaar vervoer is een be-

Max. 100 sec (buiten bebouwde kom)
obstakels:

min.

0,30

langrijke schakel in een compleet

Obstakelvrije

Incidentele

m

zone

(buiten bebouwde kom)

ook voor Etten-Leur. Met diverse

Gesloten obstakels: min. 0,60 m

voorzieningen welke een regionale

(buiten bebouwde kom)

functie hebben, is het van belang

verkeer-

en

vervoersysteem.

Zo

Tabel 3.6 Kwaliteitseisen gesteld voor fietsnetwerk Etten-Leur
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dat deze goed bereikbaar zijn. Om een alternatief te bieden voor de

Ambitieniveau

auto is het van belang dat Etten-Leur een goed dekkend openbaar

Om een goed OV netwerk binnen de gemeente aan te bieden is het

vervoer netwerk heeft. Om hiervoor te zorgen is het van belang dat

van belang om de huidige lijnvoeringen en voorzieningen minimaal

de bestaande lijnen en frequenties minimaal worden gehandhaafd.

te handhaven. Hierdoor blijft niet alleen Etten-Leur goed bereik-

Daar waar mogelijk wordt gestreefd naar snellere en directere

baar, maar is ook de verbinding met Breda en Roosendaal sterk.

routes. Ook moeten gebieden worden bereikt die naar verwachting

Om een groot deel van de inwoners van Etten-Leur te faciliteren

veel reizigers kunnen opleveren. Een voorbeeld hiervan is een

wordt gekeken naar het basisvoorzieningenniveau. Deze is vast-

speciale afrit op de rijksweg A58 zodat het Trivium beter wordt be-

gesteld door de provincie Noord-Brabant. Voor Etten-Leur is het

diend door diverse buslijnen.

volgende van toepassing: "In kernen van 2.000 tot 50.000 inwoners
is 80% van de adressen gelegen op maximaal 800 meter van een
serieus

bushalte of treinstation”. Omdat Etten-Leur de ambitie heeft om een

alternatief voor de auto te laten zijn, is de mate van voor- en na-

regionale functie te vervullen, wordt de ambitie binnen dit plan

transport. Om dit goed te faciliteren wordt ingezet op de goede

hoger gesteld. Deze punten leiden tot de ambities die tabel 3.8 zijn

haltedichtheid binnen de gemeente. Daarvoor is het streven dat een

aangegeven.

Een

belangrijke

schakel

om

openbaar

vervoer

een

groot deel van de inwoners van Etten-Leur een openbaar vervoer
halte binnen loopafstand heeft. Eerder is beschreven dat de
gemeente een dekkend openbaar vervoer netwerk heeft. Maar om
tot

een

optimaal

OV-

systeem te komen is een
goed

voor-

en

natran-

sport nodig. Om dit te
kunnen bieden is de OVfiets een goede mogelijkheid.

Etten-Leur

streeft

ernaar om deze aan te
bieden.
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Ambities

V

L

B

Minimaal handhaven van de huidige lijnvoering
en bijbehorende frequentie
80% van de bewoners van Etten-Leur heeft in
2018 een Openbaar Vervoer halte binnen een
straal van 500 meter
Legenda
V=verkeersveiligheid

L=leefbaarheid

B=bereikbaarheid

Levert een grote bijdrage aan het beleidsdoel
Levert een beperkte bijdrage aan het beleidsdoel
Levert geen of een te verwaarlozen bijdrage aan beleidsdoel
Tabel 3.8 Bijdrage van de gestelde ambities aan de doelstellingen
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3.6

Verkeersveiligheid

3.7

Parkeren

Visie

Visie

De provincie koos samen met haar verkeers-

Het autobezit legt een claim op de openbare ruimte, ook voor par-

veiligheidspartners voor een nieuwe aanpak.

keren. Onvoldoende parkeervoorzieningen, of parkeerplaatsen op

Daartoe

pu-

verkeerde locaties hebben negatieve effecten op de fysieke en

bliekscampagne 'Help Brabant mee op weg

sociale leefomgeving. Duurzame parkeeroplossingen dragen bij aan

naar nul verkeersdoden'. Die moet het be-

het

wustzijn van de Brabantse verkeersdeelnemer vergroten en sti-

bedrijvenlocatie. Parkeerbeleid schept bij ontwikkelingen rand-

muleren om zelf in actie te komen: meer innovatieve ideeën, meer

voorwaarden voor leefbaarheid, ruimtegebruik, bereikbaarheid en

samenwerking met de vier O's (ondernemers, onderwijs, overheden

economische vitaliteit. Par-

en omgeving én een gedeelde verantwoordelijkheid. Om het aantal

keren moet gezien worden

verkeersslachtoffers drastisch te reduceren, is gekeken naar de

als een belangrijk eindpunt

doelgroepen die het meest betrokken zijn bij de verkeerson-

(en

gevallen. Dat zijn de fietsers, jonge bestuurders en ouderen.

totale mobiliteitsketen. Par-

initieerde

de

provincie

de

beter

functioneren

startpunt)

binnen

van

een

woonwijk,

winkelgebied

of

de

keren kost moeite, tijd en
Ambitieniveau

veelal ook geld.

De ambitie is in tabel 3.9 samengevat.
Ambities

V

L

B

Parkeerbeleid mag geen doel op zich zijn, maar dient bij te dragen

Het aantal verkeersdoden op 0 houden en het

aan het economisch functioneren van een gebied en een aan-

aantal letselslachtoffers reduceren tot 25 per

trekkelijk woon- en leefklimaat. Het formuleren ervan is maatwerk,

jaar met speciale aandacht voor de kwetsbaren

waarbij steeds, binnen het geheel, rekening moet worden gehouden

Legenda

met de specifieke situatie in en huidige en toekomstige behoeften

V=verkeersveiligheid

L=leefbaarheid

B=bereikbaarheid

van een bepaalde omgeving. Daarbij mag niet uit het oog worden

Levert een grote bijdrage aan het beleidsdoel

verloren dat de parkeerder zelf vaak ook de oorzaak is van

Levert een beperkte bijdrage aan het beleidsdoel

parkeerproblemen.

Levert geen of een te verwaarlozen bijdrage aan beleidsdoel

parkeervoorzieningen op eigen terrein of door deze een andere

Tabel 3.9 Bijdrage van de gestelde ambities aan de doelstellingen

bestemming geven. Of doordat mensen niet willen lopen vanaf een
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het

niet
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van
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voorziening die weliswaar op afstand ligt van de bestemming

uitgebouwd. Het beleidskader dat de gemeente Etten-Leur op dit

(woning/winkel) en nog wel beschikbaar is.

moment hanteert is in bijlage 11 beschreven.

De auto is voor veel mensen voor de diverse activiteiten het

Ambitieniveau

standaardvervoermiddel: In de ochtend van huis naar werk in de

Er zal altijd wel sprake zijn van parkeerproblemen maar het streven

avond van werk naar huis, voor visite, sport en winkelen. Dit bete-

is dat deze in 2022 tot een minimum zijn teruggebracht. In ieder

kent

parkeer-

geval zal er in de dagelijkse situatie een parkeerplaats binnen

voorzieningen moeten zijn. Elk gebied heeft zijn eigen gebruikers-

redelijke afstand van de woning of bestemming beschikbaar moeten

en bezoekerspatroon en daarmee een eigen parkeervraagstuk.

zijn. Parkeren zal niet worden afgestemd op piekmomenten. Bij

dat

bij

woningen,

bedrijven

en

stadscentra

bijzondere dagen of evenementen wordt geaccepteerd dat er
Ook het fietsparkeren verdient aandacht met name in het centrum,

effecten zijn in de omliggende gebieden. Om in de toekomst beter

bij de winkelstraten en bij diverse

in te kunnen spelen op specifieke problemen is het monitoren een

openbare

noodzakelijk instrument op basis van gestelde parkeerrichtlijnen.

gebouwen.

Hierbij

wordt

onderscheid gemaakt tussen bewaakt
parkeren bij
station

en

het
het

centrum en het
vrij

parkeren.

De

Ambities

V

L

In 2015 is de parkeersituatie in beeld gebracht

bewaakte fietsenstalling zal vanaf 1

En wordt het parkeerbeleid structureel

januari 2014 gratis worden.

gemonitoord m.b.t. parkeeronderzoeken

Voor zowel de auto als de fiets verdient het realiseren van

In 2022 heeft Etten-Leur parkeerrichtlijnen op

elektrische oplaadpunten speciale aandacht. Voor oplaadpunten met

maat

de auto is inmiddels een pilot gestart in samenwerking met de

Legenda

stichting E-laad. Door heldere regels op te stellen over de

V=verkeersveiligheid

voorwaarden waaronder oplaadpunten

Levert een grote bijdrage aan het beleidsdoel

in de openbare ruimte kunnen worden

Levert een beperkte bijdrage aan het beleidsdoel

gerealiseerd

Levert geen of een te verwaarlozen bijdrage aan beleidsdoel

en

door

de

ontwik-

kelingen, lokaal en nationaal te volgen,

B

L=leefbaarheid

B=bereikbaarheid

Tabel 3.10 Bijdrage van de gestelde ambities aan de doelstellingen

wordt dit de komende jaren verder
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3.8

Gedrag



binnenschoolse (verkeerslessen) en buitenschoolse verkeers-

Visie
Het onderwerp gedrag valt binnen de verkeerswereld te omschrijven als het onaantrekkelijk maken van ongewenst gedrag en het

educatie (haal- en brenggedrag).


vaak met de fiets in plaats van te voet worden afgelegd. In

met infrastructurele maatregelen of met wetgeving en handhaving

deze leeftijdscategorie wordt veel verkeersonveilig gedrag

beïnvloed. Maar ook door middel van opvoeding, onderwijs, oplei-

vertoond omdat men 'stoer wil doen' ten opzicht van leef-

ding en voorlichting. Omdat er veel is geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen voor het gemotoriseerde verkeer en fietsverkeer
is de mensgerichte benadering een kans voor Etten-Leur.

tijdsgenoten.


nende automobilisten. Voor bromfietsers gaat het om het gebruik van de helm en het bromfietsrijbewijs. Jonge auto-

gaat het om het continu bijleren van zaken die voor het deelnemen
van heel jonge kinderen om via het fietsen, het bromfietsen en het

mobilisten moeten zich bewust worden hun rijgedrag.


van verkeersdeelname, niet alleen wat de voertuigkeuze betreft
maar ook wat betreft de levensfase van de deelnemer.
Onderscheid wordt gemaakt naar de volgende doelgroepen:
doelgroep 0 - 4 jarigen. de educatie is niet alleen gericht op
de kinderen zelf, maar met name op de ouders/verzorgers.
Bij deze doelgroep wordt de basis gelegd voor verdere verkeerseducatie.
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Doelgroep rijbewijsbezitters 25 - 60 jarigen: met name rijden
onder

autorijden tot bijscholing van oudere verkeersdeelnemers. Elke fase
in de verkeerseducatie bereidt dan ook voor op de volgende fase

doelgroep beginnende bestuurders 16 - 25 jarigen: de
doelgroep onderscheidt zich in bromfietsers en jonge begin-

Als gesproken wordt over een permanente beïnvloeding van gedrag
aan het verkeer belangrijk zijn. Dat begint bij de verkeersopvoeding

Doelgroep 12 - 16 jarigen: de verandering van basisschool
naar voortgezet onderwijs leidt tot nieuwe schoolroutes die

aantrekkelijk maken van gewenst gedrag. Gedrag wordt niet alleen



doelgroep 4 - 12 jarigen: onderscheid wordt gemaakt naar

invloed

en

snelheidsovertredingen

vormen

aan-

dachtspunt in deze doelgroep.


Doelgroep ouderen: vanaf 60 jaar: bij deze doelgroep speelt
de

afname

van

functionele

capaciteiten

(zicht,

gehoor,

reactievermogen en conditie) een belangrijke rol. Naast autorijden, moet de verkeerseducatie ook gericht zijn op andere
vervoerswijzen zoals (snor)fietsen, e-biken, scootmobielen en
lopen.
De gemeente Etten-Leur wil dat op termijn voor elk van de
bovenstaande doelgroepen een specifiek educatief programma is.

GVVP
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Zo wordt gestreefd naar een programma waarin inwoners hun hele

worden gesteld om zo veel mogelijk zelfstandig naar school te

leven blijven leren op het gebied van verkeer.

komen. Etten-Leur richt zich daarom op het zo herkenbaar mogelijk

Veranderende

regelgeving

om

inrichten van schoolomgevingen. Door een uniforme inrichting door

maatregelen zoals voorlichting en educatie. Hierop wil Etten-Leur

bijvoorbeeld het toepassen van herkenbare oversteekvoorzieningen

graag

en opvallende hekjes wordt het voor alle weggebruikers duidelijk

anticiperen

organiseren

die

en,

in

ontwikkelingen

regionale

samenspraak,

bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van scootmobielen of

actief betrokken, waarbij ook een beroep wordt gedaan op de

elektrische fietsen. Door hierover mensen te informeren leert men

ouders/verzorgers. De ouders moeten beseffen dat zij de mede-

om te gaan met deze ontwikkelingen.

veroorzakers zijn van de problemen.

De meest bekende manier van het beïnvloeden van gedrag zijn de

BVL

landelijke campagnes. Deze projecten worden door het hele land

VerkeersveiligheidsLabel. Het

toegepast. Omdat de media wordt gebruikt om deze campagnes te

BVL

promoten, zijn deze voor iedereen bekend

gemeenten de helpende hand

en

om structureel, een meer op

campagnes

zijn

deel

afkomstig

van

Gedacht

kan

projecten

dat men een schoolomgeving nadert. De scholen worden hierbij

Een

inspelen.

vragen

aan

herkenbaar.

hierop

en

worden

deze

vanuit

het

de

staat
biedt

praktijk

voor

Brabants

basisscholen

van

alle

en

dag

ministerie. Ook Veilig Verkeer Nederland

gerichte verkeerseducatie, te

(VVN) is bedenker en initiatiefnemer van

geven. Het is een paraplu-

dergelijke

Etten-

project van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie ge-

Leur zal inhaken op deze projecten om

richt op jongeren tussen 4 en 12 jaar. Een soortgelijk project

deze tot een succes te maken.

bestaat ook voor het voortgezet onderwijs. Deze vorm heet echter

voorlichtingsprojecten.

TotallyTraffic (TT). Deze aanpak in Noord-Brabant kenmerkt zich
Scholen

door een selectie van goede en duidelijke lesmodules aan te bieden.

Rondom de basisscholen speelt de problematiek van het halen en

Daarbij staat interactiviteit met de leerlingen centraal via discussie,

brengen

en

reflectie en het opdoen van praktische ervaring. Het is de bedoeling

(subjectieve) onveiligheid. Het is vaak een mentaliteitskwestie om

dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen rol in het verkeer

de kinderen eerst te voet of met de fiets naar school te brengen en

en de mogelijke gevaren en risico‟s.

van

de

kinderen.

Hier

ontstaat

vaak

overlast

pas daarna de auto te pakken. Kinderen moeten in de gelegenheid
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Ambities

V

Alle scholen binnen Etten-Leur zouden hieraan moeten deelnemen

Alle basisscholen in Etten-Leur hebben in 2018

om alle kinderen een gelijke vorm van verkeerseducatie te geven.

het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)

L

B

Alle scholen met een BVL hebben in 2022 een

Ambitieniveau
Het is van belang om kinderen al vroeg met verkeer in aanraking te
laten komen. Hierdoor zijn zij op latere leeftijd beter in staat om
gevaarlijke situaties te herkennen en deze te vermijden. Om dit tot
stand te brengen is verkeerseducatie op scholen een goed middel.
Daarom wordt nagestreefd dat iedere leerling in het basisonderwijs
hiermee te maken krijgt. Om dit te stimuleren willen we dat elke
school op termijn het BVL haalt. In relatie tot het behalen van het
BVL, willen we de schoolomgevingen uniform en herkenbaar

herkenbare schoolomgeving
Voor alle doelgroepen worden in 2018
specifieke educatieve projecten georganiseerd
Legenda
V=verkeersveiligheid

L=leefbaarheid

B=bereikbaarheid

Levert een grote bijdrage aan het beleidsdoel
Levert een beperkte bijdrage aan het beleidsdoel
Levert geen of een te verwaarlozen bijdrage aan beleidsdoel

inrichten. Hierdoor is het voor de weggebruiker duidelijk dat daar
voorzichtigheid is geboden.
Maar leren in het verkeer stopt niet na het basis- of voortgezet

Tabel 3.10 Bijdrage van de gestelde ambities aan de doelstellingen

onderwijs. Ook andere doelgroepen binnen het verkeer verdienen
de aandacht. Daarom willen we dat er voor elke specifieke
doelgroep de mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan eent
specifiek gedragsproject. In tabel 3.10 zijn de ambities samengevat.

BLAD 19

GVVP

GEMEENTE ETTEN-LEUR

4
4.1

Huidige situatie
Inleiding

Op kaart 4.1. is de Duurzaam Veilig categorisering weergegeven
conform het vigerende GVVP van Etten-Leur uit 2006. Op basis van
de

analyse

van

deze

wegenstructuur

op

basis

van

actuele

richtlijnen, de gestelde visie en ambitie blijkt het volgende.
In dit hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken beschreven met
betrekking tot de eerder beschreven thema's uit het vorige

Huidige wegenstructuur

hoofdstuk. Bovendien wordt telkens per thema aangegeven in

De huidige wegenstructuur voldoet als wordt gekeken naar het

hoeverre de situatie past bij de visie en hoeverre deze nog afstaat

'ritduurcriterium'. Dit betekent dat het verkeer vanuit de woon-

van de gestelde ambities.

gebieden niet te lang hoeft te rijden om op de hoofdwegen te

4.2

Gemotoriseerd verkeer

komen. De indeling van de wegen voldoet niet meer aan de actuele
Duurzaam Veilig richtlijnen. In de actuele richtlijnen is er namelijk
geen onderscheid meer binnen de functie van een gebiedsontsluitings- of erftoegangsweg. In het vigerende GVVP is er dit onderscheid nog wel, met de gebiedsontsluitingswegen type A en B. Voor
wat betreft de erftoegangswegen was er onderscheid gemaakt in
twee type erftoegangswegen. Het type erftoegangsweg dat vooralsnog een 50 km/uur regime had en het type erftoegangsweg met
een 30 km/uur regime. Inmiddels bestaat dit onderscheid in types
er niet meer. De wegen die vooralsnog een 50 km/uur regime
hielden waren: Mon Plaisir, deel Hoevensweg ten zuiden van de
aansluiting Concordialaan, Spoorlaan - Liesbosweg tot aan Plantijnlaan, Bisschopsmolenstraat - Kerkwerve - Stijn Streuvelslaan.
Weg-verkeerskenmerken Duurzaam Veilige infrastructuur

Huidige situatie
Kaart 4.1 Duurzaam Veilige categorisering conform vigerende GVVP 2006
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Ongeveer 45% van de gebiedsontsluitende wegen voldoet niet aan
de minimale eisen gesteld vanuit Duurzaam Veilig; ongeveer 90%
daarvan wordt veroorzaakt door het ontbreken van de juiste
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markering. Met name het ontbreken van de dubbele asmarkering

gegeven per wegvak in verschillende situaties. Hiervoor is gebruik

speelt daarbij een belangrijke rol. Ruim 10% wordt veroorzaakt

gemaakt van een verkeersmodel. Zie voor de toelichting van dit

door de onjuiste verhardingsoort. Met betrekking tot de 30 zones is

verkeersmodel bijlage 8. In hoeverre de huidige bewegwijzering het

het volgende geconcludeerd. Uit klachten van burgers blijkt dat het

verkeer beïnvloed en stuurt naar de wegen die daarvoor bedoeld

niet altijd duidelijk zichtbaar is of men in een 30 zone rijdt of welk

zijn, is niet onderzocht.

snelheidsgedrag verwacht wordt. Ook de schoolomgevingen worden
tijdens het halen en brengen van de kinderen als chaotisch ervaren.

Invloed spoorlijn

Bovengenoemde wordt onderschreven door snelheidsmetingen.

Uit een haalbaarheidsonderzoek van de spoortunnel onder Plantijn-

Hieruit blijkt dat de gemiddelde V85 varieert van 38 tot 40 km/uur

laan in combinatie met een aanvullende quickscan op de verkeers-

in de 30 zones. De V85 is de snelheid waaraan 85% van het verkeer

kundige haarbaarheid blijkt dat tunnels geen verkeerskundige

zicht houdt, dit is een belangrijke indicator voor de verkeersonvei-

meerwaarde hebben zoals op afbeelding 4.1 aangegeven.

ligheid.
Verkeersafwikkeling
Uit berekeningen blijkt dat er incidenteel afwikkelingsproblemen
ontstaan op het hoofdwegennet van Etten-Leur. Het gaat dan met
name om de piekmomenten binnen de spitsperioden bij met name
de spoorwegovergang Plantijnlaan - Schoonhout. Er ontstaan incidenteel wachtrijen met een maximale lengte van 100 meter. Deze
leiden niet tot grote problemen. Wel blijkt dat er als gevolg van de
autonome ontwikkeling, in het jaar 2022 meer afwikkelingsproblemen te verwachten zijn. Met name als de wijk de Hoge Haansberg wordt ontwikkeld. De afwikkeling van het verkeer op de
Hoevenseweg en Spoorlaan komt dan in de gevarenzone. Op dat

Afbeelding 4.1 Een voorbeeld van een ondertunneling onder het spoor zoals

moment is de doortrekking van de Alette Jacobslaan nodig om een

door bureau Movares onderzocht

vlotte afwikkeling te kunnen waarborgen. In bijlage 10 is door
middel van kaarten de kwaliteit van de verkeersafwikkeling aan-
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Ondertunneling levert voor Etten-Leur geen meerwaarde op, om

kunnen worden getypeerd als lawaaiig tot zeer lawaaiig. Binnen-

een aantal redenen:

stedelijk betreft het hoofdzakelijk de woningen aan de Markt,



de huidige barrière op basis van wachtrijmetingen beperkt is;

Spoorlaan,



de kans dat de barrière groter wordt, klein is, omdat op basis

Lange Brugstraat en Grauwe Polder. Buitenstedelijk zijn het

van het PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) geen toename

woningen langs de A58 en de Rijsbergseweg. Voor een aantal we-

verwacht wordt van zowel het personen- als goederenver-

gen zijn maatregelen voorzien ten gunste van de vermindering van

voer op het spoor;

het geluid. Het gaat dan om maatregelen zoals reconstructies,

de kans op sluipverkeer door omliggende woonwijken en door

geluidreducerend asfalt en in het kader van het centrumplan gevel-

Etten-Leur met gebruik van de hoofdwegenstructuur groter

saneringsmaatregelen. De geluidskaarten en achtergrondinformatie

wordt;

is terug te vinden in bijlage 9.







Rode

Poort,

Bisschopsmolenstraat,

Lichttorenhoofd,

de kans op afwikkelingsproblemen op de andere spoorwegovergangen, met name bij de Hoevenseweg en Lage Vaart-

Conclusies

kant - Lichttorenhoofd groot is gedurende circa 1,5 jaar;



de huidige categorisering voldoet niet meer aan de actuele

het rendement slecht is gezien de hoge investeringen die

richtlijnen. Het gaat dan met name om de functionele

kunnen oplopen van 18 tot 39 miljoen euro afhankelijk van

wegenstructuur en inrichtingseisen;

welk type oplossing gekozen wordt.



met het aanpassen van de wegen aan geldende richtlijnen
zijn de wegen weer Duurzaam Veilig ingericht. Aandacht is

Wel blijft de bereikbaarheid van gebieden gezien vanuit de hulp-

nodig voor met name dubbele asmarkering op de gebieds-

diensten (brandweer, ambulance en politie) in relatie tot de spoor-

ontsluitingswegen en een optimalisatie van de 30 zones en

wegovergangen een punt van aandacht.

schoolomgevingen;


de verkeersafwikkeling van de hoofdwegenstructuur komt

Geluid

meer in gevaar in 2022, met name als de Hoge Haansberg

In het rapport Geluidskaarten Etten-Leur 2013 zijn de resultaten

wordt ontwikkeld ontstaan er problemen;

opgenomen met betrekking tot het weg- en railverkeer op basis van



onderzoek is nodig naar de optimalisatie van de beweg-

het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Er blijkt dat 397 wo-

wijzering om het verkeer over de juiste hoofdwegen te

ningen een hogere geluidsbelasting

kunnen sturen;

hebben dan de plandrempel

van 63 dB uit de Milieuvisie. Geluidsbelastingen van 64 dB en hoger
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4.3

het ondertunnelen van het spoor heeft geen meerwaarde

van de auto gunstig. De groei van het fietsverkeer is met name te

vanwege het slechte rendement, het ondertunnelen heeft een

behalen op verbindingen van en naar de stadscentra. Maar ook in

klein oplossend vermogen en groot aantal nadelen;

de onderwijsgebieden en op de bedrijventerreinen.

de bereikbaarheid van gebieden gezien vanuit de hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) in relatie tot de

Op basis van het Regionaal Fietsnetwerk GGA (GebiedsGerichte

spoorwegovergangen is een punt van aandacht;

Aanpak) Breda is door bureau Oranjewoud het lokale fietsnetwerk

voor een aantal wegen zijn maatregelen voorzien die ver-

geactualiseerd. In dit plan wordt inzicht gegeven in welke mate

keerslawaai tegengaan. Het gaat om maatregelen zoals

fietsvoorzieningen/relaties

reconstructies, geluidreducerend asfalt en in het kader van

geformuleerde kwaliteitseisen. Een aantal routes voldoet nog niet

het centrumplan gevelsaneringsmaatregelen.

aan de gestelde eisen en moet worden aangepakt.

Langzaam verkeer

Een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk is de aansluiting van

Huidige situatie
Bijna vanaf alle locaties in de gemeente Etten-Leur is het centrumgebied te bereiken binnen 7 – 8 kilometer. Beneden deze norm
overwegen mensen de fiets te nemen als alternatief voor de auto.
Ter indicatie: de fietsafstand vanaf het noordelijk deel van De Keen
tot in het centrum winkelgebied van Etten-Leur is 4 kilometer en de
langste fietsafstand vanaf het centrum van Etten-Leur naar het
bedrijventerrein Zwartenberg is ongeveer 8 kilometer.
Het relatief hoge aandeel van de fiets staat onder druk. Dit komt
vooral omdat de verplaatsingsafstanden langer worden. De fiets
heeft vooral kans om te groeien in het stedelijk gebied. Voorzieningen liggen daar relatief dicht bij elkaar en de afstanden zijn
dus kort. Ook heeft de fiets geen last van doorstromings- en
parkeerproblemen. Hierdoor is de concurrentiepositie ten opzichte
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wel

of

niet

voldoen

op

basis

van

de Zonnestad op de Anna van Berchemlaan. In de praktijk maken
veel fietsers gebruik van de perronoversteek, die daar eigenlijk niet
voor bedoeld is. De huidige oversteek leidt tot conflicten tussen
voetgangers en fietsers. Bovendien wordt de situatie als rommelig
ervaren. In samenspraak met Prorail is een studie verricht naar de
mogelijkheden van een fiets-voetgangerstunnel of een veilige en
duidelijke perronoversteek. In bijlage 2 is de meest haalbare variant
zichtbaar. In overleg met Prorail wordt onderzocht of deze variant
gerealiseerd kan worden.
De laatste jaren neemt het gebruik van de e-bike (elektrische fiets)
enorm toe. In 2010 werden 1.186.000 nieuwe fietsen verkocht in
Nederland. Daarvan waren er 166.040 (14%) voorzien van elektrische trapondersteuning. In 2011 werden 178.000 elektrische
trapondersteunende fietsen verkocht. Door de opkomst van de e-
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bike wordt de afstand die per fiets afgelegd behoorlijk vergroot. Uit



het stelsel van paden voor de voetganger is compleet. Aan-

onderzoek van TNO/Bovag/HBD blijkt dat er:

dachtspunt is nog wel het onderhoud en het comfort, ook in



tot 2,5 km is geen toename te verwachten;

relatie tot rolstoel gebruikers.



bij 2,5 - 5 km is de verwachte groei 10%;



bij 5 - 7,5 km is de verwachte groei 43%

4.4



bij 7,5 - 10 km is de verwachte groei 23%;

Huidige situatie



en bij 10 - 15 km is de verwachte groei 38%.

Etten-Leur heeft diverse vormen van openbaar vervoer. Zo rijden er

Openbaar Vervoer

Op basis van de analyses blijkt dan in Etten-Leur een groeipotentie

diverse buslijnen en heeft Etten-Leur de beschikking over een

van 15% te verwachten is.

treinstation. Dit treinstation en het busstation, welke in het centrum
liggen, zijn de twee openbaar vervoer knooppunten. Hier komen

Ten slotte de huidige situatie met betrekking tot de voetgangers.

diverse lijnen bij elkaar waar de mogelijkheid is om over te stappen.

Het stelsel van paden voor de voetganger is compleet. Aan-

Tevens beschikt het treinstation over een Park & Ride locatie voor

dachtspunt is wel het onderhoud en het comfort, ook in relatie tot

forenzen. Beide knooppunten hebben een centrale en regionale

rolstoel gebruikers.

functie. Daarom dienen deze punten ook goed gefaciliteerd te

Conclusies


merendeel van het fietsnetwerk voldoet aan de kwaliteitseisen in GGA-verband vastgesteld;



een aantal routes voldoet nog niet helemaal aan de comforten onderhoudseisen;



een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk is de aansluiting
van de Zonnestad op de Anna van Berchemlaan. In samenspraak met Prorail is een studie verricht naar mogelijke
oplossingsrichtingen;



het inspelen op de ontwikkelingen van de e-bike biedt perspectieven Etten-Leur;
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blijven. De regionale lijndiensten hebben een belangrijke functie
voor Etten-Leur. Er rijden diverse buslijnen van, naar en binnen
Etten-Leur. Een belangrijke openbaar vervoersverbinding is er
tussen Breda en Etten-Leur. Hier is sprake van een Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV) verbinding. Deze dienst heeft diverse
voordelen ten opzichte van „reguliere buslijnen‟ zoals beter haltevoorzieningen, kortere reistijden en een hogere frequentie. In
bijlage 4 is het netwerk van de OV-lijnen op kaart weergegeven.
Op de kaart in bijlage 4 zijn de buslijnen en haltes binnen EttenLeur zichtbaar. Afbeelding 4.2. op de volgende pagina laat de invloedsafstand per openbaar vervoershalte zien.
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Deze invloedsafstand per openbaar vervoer halte is afgeleid van het
voormalig provinciaal beleid en landelijke richtlijnen. Deze invloedsafstand is afhankelijk van het type openbaar vervoer dat hier
halteert. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de verschillende type
openbaar vervoer (zie tabel 4.1).
Op afbeelding 4.2 is te zien dat slechts een klein deel van de
gemeente, voor wat betreft de woningen, geen halte binnen de
gestelde normen heeft. Hiermee wordt al voldaan aan de gestelde
ambities en daarmee is het zaak dat de bestaande lijnen minimaal
worden behouden. Indien er potentiële verbindingen missen, zal de
gemeente zich inzetten om deze te laten rijden. Dit wordt steeds
overlegd met de provincie Noord-Brabant.
In het kader van HOV is er een zeer directe route vanuit Breda naar
Etten-Leur en andersom. Echter er ontbreekt nog een schakel,
welke wel opgenomen is in het programma. Het gaat om de
specifieke busafrit van de rijksweg welke langs het Trivium rijdt,
waar ook de mogelijkheid is om te halteren.

Afbeelding 4.2 Invloedsafstand van een OV-halte,
in tabel 4.1 wordt iedere kleur (type OV) verklaard

Railverkeerslawaai
Type openbaar

Kleur cirkel

Invloedsafstand

Binnen

de

gemeente

Etten-Leur

ligt

het

spoortraject

640,

Roosendaal – Breda. Bij de bepaling van de geluidsbelastingen is

vervoer
Wijk/buurtbus

Geel

350 meter

vanwege het railverkeer gebruik gemaakt van de spoorgegevens

Regionale lijnbus

Blauw

500 meter

van het geluidregister van ProRail. Uit het akoestisch onderzoek

Trein

Groen

1000 meter

blijkt dat momenteel 340 woningen een geluidsbelasting onder-

Tabel 4.1 Invloedsafstand van een openbaarvervoer halte
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vinden van 64 dB of meer. De hoogst belaste woningen, ten gevolge
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van spoorweglawaai, zijn de woningen aan de Antwerpenlei,

grafiek 4.1. Echter hiermee wordt niet inzichtelijk in hoeverre het

Kloosterlaan en Liesbosweg. Alle woningen langs het spoor staan op

verkeersbeleid

de zogenaamde Raillijst en komen in aanmerking voor gevelisolatie-

bijgedragen of de ongevalstatistieken minder betrouwbaar zijn. De

maatregelen.

registratie

van

in

Etten-Leur

de

de

ongevallen

laatste
is

jaren

namelijk

hieraan

van

2010

heeft
sterk

teruggelopen door de invoering van een nieuw registratie systeem,
Veel woningen langs het spoor zijn, met uitzonderingen van de

Basisvoorziening Handhaving (BVH) voor de politie. Meer hierover is

woningen in de wijk de Grient en in het buitengebied, inmiddels

terug te vinden in bijlage 6.

gesaneerd. Door veranderde regelgeving is Prorail nu verantwoordelijk voor de saneringsoperatie.
Conclusies


Etten-Leur beschikt over goed dekkend openbaar vervoer
netwerk met verschillende vervoersdiensten;



het grootste deel van de woningen heeft een OV-halte binnen
de gestelde invloedsafstand van een openbaar vervoer halte;



er ontbreekt nog een schakel in het OV-netwerk, het gaat om
de specifieke busafrit van de rijksweg welke langs het Trivium
rijdt, waar ook de mogelijkheid is om te halteren. Deze is
inmiddels opgenomen in een programma;



340 woningen ondervinden een geluidsbelasting van 64 dB of
hoger vanwege het railverkeer. Bijna alle woningen zijn
inmiddels gesaneerd.

4.5

Grafiek 4.1 Ontwikkeling ernstige verkeersslachtoffers 2001 t/m 2011

Verkeersveiligheid
Ondanks de beperkingen in de registratie van de verkeers-

Huidige situatie

ongevallen zijn de ongevallen toch geanalyseerd. Uit de analyse

De objectieve verkeersveiligheid is in beeld gebracht op basis van

blijkt dat er in de periode 2007 tot en met 2011, 773 ongevallen

de door de politie geregistreerde ongevallen voor de periode 2007

hebben plaatsgevonden waarvan 1 op de 5 een slachtofferongeval

t/m 2011. In deze periode lijkt er een dalende trend zichtbaar in
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betrof. 0,5% van de ongevallen betrof een dodelijk ongeval. Met

Ten slotte is te zien dat de volgende leeftijdsgroepen relatief vaak

71% van de slachtofferongevallen vindt het merendeel van de

zijn betrokken bij de verkeersongevallen:

slachtofferongevallen plaats op de wegen die in beheer zijn van de



16 t/m 17 jaar;

gemeente. 11% vindt plaats op de provinciale wegen (N394



18 t/m 24 jaar;

Rijsbergseweg, N640 Hoevenseweg - Vossendaal - Vosdonk en



60 jaar en ouder.

N389 Zevenbergsweg) en 18% op de rijkswegen. (A58).
In bijlage 6 is extra informatie opgenomen door middel van een
Er zijn geen black-spots meer. Met andere woorden zijn er dus geen

aantal grafieken en ongevallenkaarten gebaseerd op de quickscan

locaties (wegvakken of kruispunten) meer waarin in 3 tot 5 jaar

verkeersongevallen.

geen 6 of meer letsongevallen plaatsvonden. Wel zijn er een aantal
locaties en routes zichtbaar die relatief vaak in de ongevalsta-

Conclusies

tistieken voorkomen. Het gaat dan om:



er zijn geen black-spots binnen de gemeentegrenzen;



kruispunt Hoevenseweg (N640)/Vossendaal (provincie);



er zijn wel een aantal locaties waar relatief vaak ongevallen



afrit A58/Vosdonk;



kruispunt Oostpoort/Bredaseweg;



deel Parklaan;



kruispunt Parklaan/Rode Poort;



route Rode Poort - Beiaard;

ongevalstatistieken, het gaat om de groepen 16 t/m 17 jaar,



deel Bisschopsmolenstraat - Zundertseweg.

18 t/m 24 jaar en 60 jaar en ouder.

Opvallend is te constateren dat bij 55% van de slachtoffers
(brom)fietsers zijn betrokken. De volgende locaties komen relatief

plaatsvinden;


1 van de 2 slachtofferongevallen is een ongeval waarbij een
fiets of bromfiets betrokken is;



4.6

een aantal leeftijdsgroepen komt relatief vaak voor in de

Parkeren

Huidige situatie

vaak in de ongevalstatistieken voor:


kruispunt Anna van Berchemlaan/Oude Bredaseweg;



kruispunt Parklaan /Rode Poort;



kruispunt Beiaard/Bischopsmolenstraat.

Parkeernormen en kengetallen
In de kadernota “Parkeren in beweging” is geconstateerd dat het
toenemende autobezit steeds meer ruimte vraagt voor parkeren,
wat noodzakelijkerwijs (negatieve) gevolgen heeft voor de inrichting
en beleving van de openbare ruimte. De mate waarin parkeervraag
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en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied op elkaar aansluiten

In de kadernota “Parkeren in beweging” is dit reeds genoemd. Er is

kan

echter nog geen uitvoering gegeven aan een structureel telplan.

worden

berekend

met

een

parkeerbalans. Hiervoor

zijn

gegevens nodig over de parkeervraag en het parkeeraanbod.
Wel zijn er, anders dan in het
Parkeeronderzoek geeft nauwkeurig inzicht in lokale omstandig-

verleden, inmiddels structureel

heden, de aanwezigheidspercentages en de voor dat gebied te

gelden beschikbaar voor het

hanteren parkeerkengetallen.

uitvoeren

van

noodzakelijke

verkeers- en parkeeronderzoeDaarnaast biedt het CROW (het nationale kennisplatform voor infra-

ken. Voor de parkeergarage

structuur, verkeer en openbare ruimte) in het ASVV (Aanbevelingen

wordt maandelijks een mana-

Verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, voorheen Aan-

gementrapportage opgesteld.

bevelingen

Stedelijke

Verkeersvoorzieningen)

parkeerrichtlijnen,

gebaseerd op een landelijke benchmark, die uitgaat van een

Parkeren in woonwijken, centrumgebieden en bedrijventerreinen

stedelijkheidsgraad, zoals gehanteerd door het CBS en de stedelijke

Aan iedere wijk die gerealiseerd is, is de stedenbouwkundige

zone. Bij een gemeente met de omvang en bijbehorende functies

structuur en de verkeerskundige opzet afleesbaar. Inmiddels zijn

als Etten-Leur past de categorie “weinig stedelijk”. In nieuwe

alle woonwijken ingericht volgens het principe duurzaam veilig en

bestemmingsplannen worden veelal de actuele CROW-richtlijnen

kan er alleen geparkeerd worden op de daarvoor aangegeven

opgenomen als parkeernorm.

parkeerplaatsen.

Monitoring

Bij de opzet van de oudere wijken is in het verleden geen rekening

Goed parkeerbeleid, zowel op maaiveldniveau als voor gebouwde

gehouden met de groei van het autobezit, waardoor hier vaak

voorzieningen, kan alleen ontwikkeld worden als steeds actuele

sprake is van een tekort aan parkeervoorzieningen. De accep-

cijfers voorhanden zijn. Op maaiveldniveau worden op dit moment

tatiegraad bij de bewoners is echter hoog. Wel wordt er bij steden-

steeds gegevens verzameld in het kader van een uit te voeren

bouwkundige veranderingen, functieveranderingen of herinrichting

project, maar niet als continue proces. Dit betekent dat er niet altijd

bekeken of de parkeersituatie verbeterd kan worden en mag er

inzicht is in de actuele situatie.

zeker geen verslechtering optreden.
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Bij de nieuwere woonwijken, vanaf de jaren 90, is het parkeer-

Parkeren voor de fiets en de bromfiets en motoren in Etten-Leur

probleem kleiner omdat hier een hogere parkeernorm is toegepast.

kent 3 bewaakte fietsstallingen. Twee in het centrum en één bij het

Incidenteel doen zich hier wel parkeerproblemen voor, omdat

station. Momenteel betaalt men een bijdrage van € 0,30 (fiets) of

bewoners eigenlijk voor of erg dicht bij de voordeur willen parkeren.

€ 0,50 (bromfiets) voor de stalling.

De diverse buurtwinkelcentra kennen over het algemeen een

Ook moet onderzocht worden of er ingespeeld moet worden op het

voldoende aanbod in parkeerplaatsen. Voldoende en goed ingerichte

groeiende gebruik van motoren en andere gemotoriseerde twee-

parkeervoorzieningen zijn ook essentieel voor het functioneren van

wielers. Bij het centrum, het station, bijzondere gebouwen en de

een winkelcentrum. Wanneer winkelgebieden vergelijkbaar zijn in

diverse winkelstraten en winkelgebieden zijn diverse parkeervoor-

kwantiteit en kwaliteit kunnen de bereikbaarheid en de parkeer-

zieningen afhankelijk van de fysieke mogelijkheden en de behoefte.

omstandigheden doorslaggevend zijn voor de keuze. Met name de

Ook hier geldt dat door consequent monitoren beter ingespeeld kan

supermarkten zijn in hoge mate verkeersaantrekkend en vragen om

worden op de daadwerkelijke behoefte.

een op de grootte afgestemd aantal parkeerplaatsen.
Het centrumgebied van Etten-Leur kent vanwege zijn situatie specifieke parkeeroplossingen. In de eerste plaats is er betaald parkeren
in een parkeergarage met ruim 1000 plaatsen. Daarnaast zijn er in
de directe omgeving diverse parkeerplaatsen op maaiveld met
betaald parkeren dan wel een blauwe zone. Hierbij is uitgegaan van
een zonering.
Een goed parkeerverwijssysteem is onmisbaar voor de weggebruikers. Hierdoor kan de bestuurder via de kortste en meest
geschikte route naar een vrije parkeerplaats worden geleid. In
Etten-Leur is gekozen voor een statisch parkeerroute systeem.

Parkeren grote voertuigen
Uitgangspunt is dat bedrijven op eigen terrein moeten voorzien in
de parkeerbehoefte van de eigen en bezoekende vrachtwagens. Op
het

bedrijventerrein

Vosdonk

is

een

deels

omheind

vrachtwagenparkeerterrein aangelegd voor in totaal 43 vrachtwagens (zie afbeelding 4.3). Deze zijn in principe bedoeld als
voorziening voor vrachtwagenchauffeurs die in EttenLeur wonen en minimaal 32
uur in dienst zijn van een
bedrijf

dat

gevestigd

is

buiten Etten-Leur.
Afbeelding 4.3 Parkeerterrein voor
grote voertuigen
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Elektrische voertuigen

Etten-Leur onderscheidt vier vormen van parkeerregulering, te

De opkomst van elektrische voertuigen heeft vooral positieve

weten;

gevolgen voor de luchtkwaliteit in binnensteden. De elektrische fiets



is al een aantal jaren populair, de elektrische auto maakt ook een
opmars.

Beiden

hebben,

als

gebruik

van

gevolg

van

het

accu‟s

een

relatief

actieradius

en

rond het centrum van Etten-Leur);




wordt

een

(rond

het

In bijlage 12 zijn de parkeerregimes op kaart aangegeven.

pilot
Conclusies

Etten-Leur is van mening dat de ontwikkelingen op het gebied van



voertuigen

parkeerschijfparkeren

vergunninghoudersparkeren

gestart met 3 oplaadpunten voor elektrische auto‟s. De gemeente
elektrische

of

centrum van Etten-Leur) en vrij parkeren.

In samenwerking met de stichE-laad

zones

in het centrum van Etten-Leur noord);

dus

regelmatig te worden opgeladen.
ting

blauwe

(diverse gebieden rondom het centrum en

beperkte

dienen

betaald parkeren (parkeergarage en direct

positief

zijn.

Daarom

worden

nieuwe

aanvragen voor oplaadpunten getoetst aan een aantal spelregels.

het parkeerbeleid is nog te veel vraagvolgend beleid in plaats
van sturend;



op diverse plekken doen zich incidenteel of structureel par-

Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld, zie bijlage 11. Er worden op

keerproblemen voor, met name in de oudere wijken en bij

een nader te bepalen moment, enkele oplaadpunten geplaatst op

winkelcentra;

publieksaantrekkende locaties. Voor het overige laat de gemeente



de ontwikkeling over aan de markt.
Parkeerregulering

gewenst parkeerbeeld;


omdat verkeer voortdurend aan verandering onderhevig is
moet ook voortdurend ingespeeld worden op nieuwe ontwik-

Etten-Leur kent diverse vormen van parkeerregulering met als doel

kelingen, zoals bijvoorbeeld het faciliteren van elektrische

de beschikbare parkeercapaciteit zo goed mogelijk over de diverse
doelgroepen te verdelen.

parkeerregulering leidt bij een juiste toepassing tot een

voertuigen;


handhaving is essentieel voor het goed functioneren van een
parkeerregime;



structureel parkeeronderzoek is nodig om parkeerbeleid te
kunnen monitoren.
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4.7

Gedrag

Huidige situatie

Met

de

aandacht

voor

genoemde

verkeersactiviteiten

is

de

verkeersveiligheid in de directe omgeving van de basisscholen nog
niet gewaarborgd. Op dit moment is de directe schoolomgeving nog

Binnen Etten-Leur hebben negen van de vijftien basisscholen het

onvoldoende vormgegeven met uniforme en verkeersveilige infra-

BVL behaald. Dit betekent dat er dus in het kader van het BVL,

structuur.

verkeersactiviteiten en lesprogramma's worden georganiseerd ten
behoeve van de verkeersveiligheid. Jaarlijks worden verkeersexamens gehouden waar de basisscholen aan deelnemen. Deze examens worden georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN).
Behalve voor het basisonderwijs, organiseert VVN ook voor andere
doelgroepen gedragsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de BROEM
ritten en opfriscursussen voor fietsers en verkeersregels. Er is

Conclusies


niet alle basisscholen hebben een Brabant VerkeersVeiligheidsLabel (BVL);



de omgeving van de basisscholen is niet uniform ingericht



niet voor iedere doelgroep is binnen Etten-Leur een specifiek
gedragsproject.

echter geen structureel programma voor alle doelgroepen.
In het voortgezet onderwijs nemen zowel het KSE als het Munnikenheide college deel aan het Totally Traffic programma.
In regionaal opzicht neemt Etten-Leur deel aan het GGA Breda. Hier
worden, in overleg met de provincie Noord-Brabant, specifieke doelgroepen aangepakt door middel van projecten. In 2013 is het de
fiets. Voor de jaren 2014 en 2015 staan achtereenvolgens de jonge
bestuurders en de ouderen op het programma. Hier zijn nog geen
specifieke projecten aan gekoppeld.
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5
5.1

De accentverschuiving houdt in:

Maatregelenprogramma



van

éénzijdig

naar

meer

samenhangend beleid waar-

Inleiding

bij afstemming tussen verIn hoofdstuk 4 is de huidige stand van zaken met betrekking tot alle

keersveiligheid, leefbaarheid

thema's beschreven. Hiermee is er inzicht ontstaan in hoeverre

en bereikbaarheid nodig is;

iedere verkeersmodaliteit en ieder beleidsveld af staat van de visie



betere afstemming tussen de

en ambities die zijn ontwikkeld in het kader van het GVVP. In on-

verkeersmodaliteiten

derliggend

vrachtauto, fiets en voetganger);

hoofdstuk richten we

ons op

welke speerpunten,

projecten en maatregelen nodig zijn om de gestelde ambities waar



te kunnen maken. Maar ook wat nodig is in de organisatie van de

(auto,

naast de aandacht voor infrastructuur meer aandacht voor
gedragsprojecten.

gemeente om dit te kunnen bewerkstelligen en hoe dit kan worden
gemonitoord. Het programma in dit hoofdstuk richt zich op
hoofdlijnen. Nadere uitwerkingen waaronder uitvoeringsprogramma's zijn nodig om zicht te krijgen op prioriteiten en kosten. De
afstemming op programma's van weg- en rioolbeheer zullen hierin
een belangrijke rol spelen zodat "werk met werk" gemaakt kan
worden en kosten bespaard.

5.2

Accentverschuiving naar integrale aanpak

5.3

Gemotoriseerd verkeer

Speerpunten


Inzetten op een herkenbaar Duurzaam Veilig wegennet. Een
wegennet dat de autonome ontwikkeling van het verkeer kan
opvangen. Bij de ontwikkeling van de Hoge Haansberg is het
doortrekken van de A.Jacobslaan een voorwaarde. Speciale
aandacht moet uitgaan naar het
optimaliseren

van

de

herken-

Om tot een verkeersveiliger, leefbaarder en bereikbaarder Etten-

baarheid van de hoofdwegen mid-

Leur te komen is een optimalisatie van het huidige beleid nodig.

dels dubbele asmarkering, herken-

Geconstateerd is dat het huidige beleid redelijk op orde is. Maar

baarder maken van de 30 km

met een accentverschuiving kunnen de doelen worden bereikt.

zones en schoolomgevingen (zie
afb 5.1).
Afbeelding 5.1 Voorbeeld van uniforme
schoolomgeving principe Octopus
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Optimaliseren van de bewegwijzering. Nader onderzoek is

5.5

Openbaar vervoer

nodig naar hoe de bestaande statische bewegwijzering geop-

Speerpunten

timaliseerd kan worden en of een dynamische bewegwijzering



Verbeteren van de HOV lijn door een

meerwaarde biedt.

afrit op de rijksweg richting het Trivium

Overleg met hulpdiensten over de bereikbaarheid van wijken

(reistijd en meer reizigers).

in relatie tot de spoorwegovergangen in de uitvoeringspro-



gramma's.

Het behouden van de huidige lijnvoering en frequentie en, daar waar mogelijk, eventuele uitbreiding van het netwerk.

5.4



Langzaam Verkeer

een OV-halte binnen loopafstand, in overleg met de OV
autoriteiten.

Speerpunten



Aanpakken fietsroutes zodat ze voldoen
aan de gestelde kwaliteitseisen.

5.6

In

Speerpunten

overleg

met

Prorail

haalbaarheid

wordt onderzocht de haalbaarheid van





Het faciliteren van de inwoners van Etten-Leur wat betreft



Verkeersveiligheid

De speerpunten die nodig zijn vanuit

realisatie van een fiets/voetgangerstun-

dit

nel of een veilige en duidelijke perron-

gedekt door de speerpunten beschre-

oversteek in de aansluiting van de Zonnestad op de Anna van

ven bij de modaliteit gemotoriseerd

Berchemlaan.

verkeer. Wel wordt er voor dit be-

Inzetten op het stimuleren van het fietsgebruik in zijn

leidsveld op basis van de analyse van verkeersongevallen

algemeenheid en specifiek voor de e-bike door middel van

specifiek

voorlichting en campagnes.

fietsers, jonge bestuurders en ouderen. Het inzetten van

Nog meer aandacht schenken aan het onderhoud en het

maatwerkcampagnes voor deze

comfort van de voetpaden, ook in relatie tot rolstoel

belang.

beleidsveld

worden

gevraagd

voor

grotendeel

kwetsbare

risicogroepen

groepen is daarbij

zoals
van

gebruikers.
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5.7

Parkeren

5.9

Organisatie

Speerpunten

Met het treffen van maatregelen, in het



Inzetten op een structureel tel-

kader van de beschreven speerpunten,

programma zodat voortdurend de

komen de gestelde verkeersambities

actuele parkeersituatie in beeld is

dichterbij. Maar er is meer nodig. Ook

en tendensen waargenomen kun-

binnen de organisatie van de gemeente

nen worden.

Etten-Leur liggen kansen die benut



Landelijke

parkeerontwikkelingen

volgen zoals elektrische voertuigen en het beleid hierop waar

moeten worden om de ambities sneller te kunnen bereiken. Een
aantal speerpunten zijn hiervoor geformuleerd.

nodig aanpassen.
Speerpunten

5.8



Gedrag

GVVP als leidraad laten gebruiken binnen de afdelingen bij
ruimtelijke vraagstukken, afhandeling van klachten en ver-

Speerpunten


zoeken etc.

Het inzetten op BVL voor scholen
die dit nog niet hebben.



Het

herkenbaar

maken



Kansen en bedreiging met betrekking tot het verkeer in het
regionale overleg (GGA) aan de orde stellen.

van

de

schoolomgevingen.




5.10 Monitoring

Opzetten van een structureel programma, waarbij voor alle doelgroepen een gedragsproject is

Beleid uitvoeren betekent doelen stellen, maar ook concrete

opgenomen.

afspraken maken over de manier waarop binnen de gemeente en in

Intensiever en beter inzetten van de communicatie rondom

samenwerking met externe partijen (rijkswaterstaat, provincie,

infrastructurele projecten ten behoeve van meer begrip en

West-Brabant, GGA en vervoerders) deze doelen worden gerea-

draagvlak.

liseerd. De gemeente Etten-Leur wil een duidelijke link leggen
tussen de gewenste effecten van het beleid en de concrete prestaties (activiteiten) die daarvoor worden geleverd. Monitoring en
evaluatie maken deze effecten en prestaties inzichtelijk, maar
leggen ook de relatie tussen beiden. Met andere woorden: in welke
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mate leveren de prestaties een bijdrage aan de gerealiseerde
effecten? De uitkomsten bieden mogelijkheden om het beleid in de

Voorgesteld wordt om (twee)jaarlijks het beleid uit dit plan te

gewenste richting bij te sturen. Daarmee maken monitoring en

monitoren en evalueren. De formuleerde beleidsdoelstellingen en

evaluatie de cyclus van beleidsvorming, beleidsuitvoering en be-

daaraan de gekoppelde indicatoren vormen het toetsingskader.

leidsbijsturing sluitend.
Binnen deze evaluatie kan worden aangegeven welke projecten
Indicatoren en gegevensbronnen

inmiddels zijn gerealiseerd en wat de (aangepaste) planning is van

Het is zinvol om de volgende

nog

aspecten te monitoren:

nodig kan tijdig worden bijgestuurd





alle

klachten,

tips

en

te

volgens

realiseren
het

projecten.

Waar

"Plan-Do-Check-Act"

gevoelens over verkeer en

principe in afbeelding 5.2 aan-

vervoer, hierbij kan gebruikt

gegeven.

worden gemaakt van het KSM klachten registratiesyteem van

nen

Etten-Leur;

een rapportage.

De resultaten kun-

worden

opgenomen

in

aantal ongevallen, letselongevallen, fietsongevallen en bromfietsongevallen (elke drie jaar een ongevallenanalyse);



(twee)jaarlijks telprogramma op maatgevende wegvakken;



tweejaarlijks parkeerdrukmeting op maatgevende parkeer-

Afbeelding 5.2 Principe van monitoring

terreinen en straten in het centrum;


een half jaar na de oplevering van een verkeersproject, toetsen of de doelstelling is behaald;



verzamelen van gegevens uit „erkende‟ landelijke gegevensbronnen als het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON), CBS
Statline en publicaties van KpVV etc. Het gaat bij monitoring
nadrukkelijk niet alleen om aantallen en locaties, maar ook
om samenwerking en betrokkenen. Samen met partijen als
Veilig Verkeer Nederland, politie en andere wegbeheerders
kan gericht worden ingestoken op specifieke onderwerpen.
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Bijlage 2:

BLAD 39

Ontbrekende schakel
fietsnetwerk

GVVP

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Bijlage 3:

Quickscan tunnelstudies

Door bureau Movares is in november 2012 een quick scan



er kans bestaat op sluipverkeer door de omliggende woon-

uitgevoerd met betrekking tot de ondertunneling van de spoor-

wijken en door Etten-Leur zelf dat ten koste gaat van de

wegovergang Schoonhout-Plantijnlaan. Voor achtergrondinformatie

verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze gebieden;

wordt verwezen naar de rapportage van Movares die vanaf de



de investeringskosten zijn enorm hoog. Deze kunnen oplopen

website www.etten-leur.nl is te downloaden in het hoofdmenu bij

van 18 - 39 miljoen euro afhankelijk van wat voor type

het onderdeel "wonen & leven" en submenu "verkeer & vervoer".

ongelijkvloerse oplossing wordt gekozen.

Deze quickscan richt maakt inzichtelijk de effecten van ongelijk-



er tijdens de bouw van een tunnel gedurende circa 1,5 jaar

vloerse varianten op de ruimtelijke impact, omgevingsaspecten en

verkeersoverlast is met een sterke toename van stagnatie op

benodigde investeringen. Aanvullend op deze quickscan is onder-

de nabijgelegen gelijkvloerse spoorwegovergangen.

zocht wat de invloed van ongelijkvloerse spoorwegovergangen is op
de verandering van de verkeersstromen in Etten-Leur. Hiervoor is
gebruik gemaakt van het verkeersmodel. Zie voor de toelichting
bijlage 8). Op basis van beide quickscans is geconcludeerd dan het
ongelijkvloers

kruisen

van

de

spoorweg

bij

Schoonhout

-

Plantijnlaan en/of Vossendaal onrendabel is. Hiermee wordt bedoeld
dat:


er geen afwikkelingsproblemen bij het spoor zijn maar de
problemen zich kunnen verplaatsen naar de nabijgelegen
kruispunten;
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Bijlage 4:
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Bijlage 5:

Functie weg/kenmerk
Binnen bebouwde kom

Landelijke Duurzaam
Veilig kenmerken
GOW ideaal

GOW minimaal

ETW ideaal

ETW minimaal

Onverhard,
open/streetprint
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Aanwezig
Niet aanwezig

onverhard, op of gesloten

Verharding

Gesloten

Open of gesloten

Rijrichtingscheiding
Lengtemarkering
Openbare verlichting
Voorziening
landbouwverkeer
Oversteken op wegvak

Aanwezig
Opsluitbanden
Aanwezig
Niet aanwezig

Aanwezig
Niet aanwezig
Aanwezig
Niet aanwezig

Niet toegestaan

Toegestaan
Met voorziening
Toegestaan
Gescheiden

Toegestaan

toegestaan

Toegestaan
Gemengd

Toegestaan
Gemengd

Aanwezig

Niet aanwezig

Erfaansluitingen op wegvak
Niet aanwezig
Menging verkeer
Gescheiden
(brommers gemengd)
Fietsvoorzieningen
Aanwezig
Redresseerstrook
Obstakelafstand
OV-haltes (bus/tram)

Geen voorschift voor
Àanwezig
Niet halteren op rijbaan

Geen voorschift voor
Aanwezig
Halteren op rijbaan

Geen voorschift voor
Geen voorschift voor
Toegestaan met bus
< 8 m lengte
Niet op rijbaan
Op rijbaan
Ontwerpsnelheid 50 km/u
Ontwerpsnelheid 30 km/u

Parkeren
Niet toegestaan
Horizontaal/vertikaal
Ontwerpsnelheid 50 km/u
alignement
Hectometerpaaltjes
Geen voorschift voor
Geen voorschift voor
Refrectorpaaltes
Geen voorschift voor
Geen voorschift voor
Helling
talud
(indien
Veilige hellingshoek
Veilige hellingshoek
aanwezig)
Pechvoorzieningen
Geen voorschift voor
Geen voorschift voor
Draagkrachtige berm
Geen voorschift voor
Geen voorschift voor
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Niet aanwezig
Niet aanwezig
Aanwezig
Niet aanwezig

niet aanwezig,
tenzij hoofdfietsroute
Geen voorschift voor
Geen voorschift voor
toestaan
Geen voorschift voor
Ontwerpsnelheid 30 km/u

Geen voorschift voor
Geen voorschift voor
Geen voorschift voor

Geen voorschift voor
Geen voorschift voor
Geen voorschift voor

Geen voorschift voor
Geen voorschift voor

Geen voorschift voor
Geen voorschift voor
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Bijlage 6:

Quickscan ongevallen

De objectieve verkeersveiligheid is in beeld gebracht op basis van

In de periode 2007 t/m 2011 lijkt er een dalende trend zichtbaar in

de door de politie geregistreerde ongevallen. Hierbij is gebruik

Etten-Leur. Echter hiermee wordt niet inzichtelijk in hoeverre het

gemaakt van een database (BRON 1.0) van de Data ICT-Dienst van

verkeersbeleid

Rijkswaterstaat,

geregistreerde

bijgedragen omdat de ongevalstatistieken minder betrouwbaar zijn.

ongevallen met hun eigenschappen zijn opgenomen. In Nederland is

De registratie van de ongevallen is namelijk van 2010 sterk

jarenlang een succesvol verkeersveiligheidsbeleid gevoerd, mede

teruggelopen door de invoering van een nieuw registratie systeem,

met behulp van de geregistreerde verkeersongevallen. Afgelopen

Basisvoorziening Handhaving (BVH) voor de politie. Tot 2010 lag de

jaren is er echter sprake van een uitdunning van het ongevallen-

registratiegraad van dodelijke slachtoffers rond 90 procent. In 2010

bestand. Hierdoor is het moeilijker om goede analyses uit te voeren

is de registratiegraad plotseling gezakt naar 84 procent. Door het

en betrouwbare uitspraken over de verkeersveiligheid te doen. Het

teruglopen van de registratiegraad neemt de betrouwbaarheid van

ongevallenbestand bevat in ieder geval niet alle ongevallen.

de cijfers ook af. De registratie van het aantal uitsluitend materiële

Bijvoorbeeld worden ongevallen door de betrokkenen onderling

schade (UMS) ongevallen is nog veel meer teruggelopen en hiervan

afgehandeld. Voor de provincie Noord-Brabant geldt dat in 2010

is de betrouwbaarheid nog minder.

waarin

alle

door

de

politie

in

Etten-Leur

de

laatste

jaren

hieraan

heeft

ongeveer 85% van de dodelijke slachtoffers en 34 - 54% van de
ziekenhuisgewonden zijn geregistreerd. Bovendien heeft per 1
januari 2010 een wijziging in de manier van registreren plaatsgevonden. De politie registreert alleen nog de ongevallen waar een
proces verbaal voor wordt opgesteld. Wel zijn ook de meldkamermeldingen beschikbaar gekomen.
Door de wijziging in de manier van registreren zijn meerdere jaren
niet zonder een correctie op de registratiegraad uit te voeren. De
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
heeft een onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen op het
werkelijk aantal verkeersslachtoffers.
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Geregistreerde ongevallen zonder meldkamerregistratie
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Bijlage 7:

Subjectieve knelpunten
workshop burgers

25 september 2012 zijn belanghebbenden uitgenodigd om mee te
denken door middel van een workshop over knelpunten en

Stelling 2: De wegenstructuur van Etten-Leur is onduidelijk.


herkenbare bewegwijzering. Dit leidt voor de weggebruiker

oplossingsrichtingen aan de hand van stellingen en kaarten. Het
resultaat van de avond is hieronder in samengevat.

tot onduidelijkheid, zoekgedrag en onveiligheid.


zuid relatie zijn onvoldoende geoptimaliseerd zeker als je van

verkeersveiligheid.

reikbaarheid.


buiten Etten-Leur komt.

Bereikbaarheid en veiligheid zijn in beginsel gelijkwaardig,
maar bij een keuze dient veiligheid te prevaleren boven beBereikbaarheid is een breed begrip, veiligheid en bereikbaarheid zijn beide belangrijk maar veiligheid staat voorop, maar

Stelling

Drempels zijn niet altijd de beste oplossing.



Fietsers KSE: hoe veilig het ook gemaakt is, ze rijden niet om



Ouderen: bereikbaarheid belangrijk, verkeersveiligheid speelt
minder.

3:

Te

hard

rijden

is

verantwoordelijkheid

verkeersdeelnemer.


Ja. Mee eens, maar ook maatregelen om de snelheid te
dempen.

niet doorschieten. De bereikbaarheid van Etten-Leur is goed.


Veel te veel borden, zowel verkeersborden als aanwijsborden
en reclameborden onlogisch maar historisch gegroeid noord-

Stelling 1: Bereikbaarheid is belangrijker dan


Buiten de Ring ontbreekt op veel plaatsen een goede

Stelling 4: De fietsroutes zijn veilig en comfortabel.


Fietspaden voorzien van tegels baren veel zorg. Tegels liggen
vaak ongelijk en er is sprake van spoorvorming door de inzet
van zwaar materieel bij het vegen en strooien. Ook bij
aansluitingen bij wegen ligt bestrating vaak los vanwege
frictie. Leg alle fietspaden in asfalt aan.
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In vergelijking met andere gemeenten redelijk voor elkaar,



Rotondes zijn niet eenduidig vorm gegeven (wie heeft nu

kan toch nog steeds worden verbeterd (bijv. rotonde Beiaard,

voorrang). Vooral bij kleine rotondes leidt dit tot onveiligheid.

met name oversteekmomenten) met name bestrating laat te

Dubbele fietspaden leiden tot onveiligheid omdat fietsers

wensen over, daar waar fietspaden ophouden, gevaarlijk

tegen het verkeer inrijden.

(bijv. B. Molenstraat).



Er wordt op veel wegen te hard gereden (bijvoorbeeld op
Schoonhout,

Stelling 5: Mensen hebben geen parkeerprobleem, mensen
hebben een loopprobleem.


Liesbosweg,

Roosendaalseweg).

Beter

handhaven door cameratoezicht.


Hoek Spoorlaan – Markt is problematisch.



Lichttorenhoofd is knelpunt, het is de vraag of het instellen

Dit geldt vooral voor nieuwe wijken. In oude wijken vormt

van éénrichtingsregime leidt tot verbetering of vergroten van

een tekort aan parkeerplaatsen soms wel eens een probleem.

knelpunt bij aansluiting op Vijfhuizenweg (verkeerslicht-

Rondom gebieden met betaald parkeren of een parkeer-

installatie).

duurbeperking is er sprake van verdringing.



Zorg bij wegwerkzaamheden voor goede heldere bebording.



Is afhankelijk van waar je vandaan komt.

Waarschuw weggebruiker op meerdere punten. Probeer waar



Is afhankelijk van wat je bij je hebt (graag kort bij winkel,

mogelijk tijdens werkzaamheden doorstroming deels in tact

kort bij huis).

te houden (vakgewijs werken met inzet van verkeerslicht-

Gaat voorbij aan oudere en minder validen, voorbeeld:

installaties). Beter plannen van werkzaamheden (niet alles

Plantijnlaan, gemeente schiet soms tekort bij aanduidingen

tegelijk dicht).



omrijdroutes rotonde in 2 etappes.



Parkeren op de Markt bij kerkgebruik kan toenemen (gebruik
eventueel parkeerterrein van moskee).

De belangrijkste genoemde knelpunten zijn:




Onduidelijkheid tussen fiets- en voetpaden op de Markt

De Ring is onvoldoende herkenbaar en is qua vormgeving niet

(markeren).

eenduidig. Per wegdeel kan de situatie anders zijn. Advies:

(Action) of te grote terrassen.

maak de Ring een uniforme voorrangsweg met eenduidige



Optreden

tegen

wild

parkeren

van

fietsen

Op termijn kunnen er in de spits problemen ontstaan voor de

inrichting en markeer de Ring waardoor herkenbare eenheid

doorstroming bij de spoorwegovergangen. Een tunnel kan

ontstaat.

verlichting bieden. Qua prioriteit: Schoonhout, Vossendaal,
verlengde Ambachtlaan.
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Overlast ten gevolge van Noord-Zuid relatie Zevenbergseweg



- Plantijnlaan


Halteren

bus

Te veel stremming bij verkeerslichten (bijv veel roodlicht
vanuit Liesbosweg)

op

rijweg

en

ongereguleerd

oversteken



Onveiligheid bij (brede) scholen.

passagiers bij halte Bredaseweg kunnen niet tot problemen



Parallelweg (Bredaseweg) wordt gebruikt als sluiproute.

leiden.


Supermarkt Molenstraat: verkeersbewegingen/bevoorrading



Stationsplein: confrontatie fiets- en autoverkeer



Kruispunt Spoorlaan / Markt, rotonde Rode Poort (fietsverkeer), rotonde Vosdonk/Vossendaal (fietsers geen voorrang) wordt door sommigen als onveilig ervaren.



Niet altijd consequent worden (ontwerp)richtlijnen toegepast.



Minder verkeersborden.



Ontbreken eenduidigheid verkeersstructuur.



Te hoge snelheid op 50 km/uur wegen.



Chaotische situatie Van Bergenplein.



Kruispunt Schipperstraat/Landmanweg: te smal vormgegeven
niet breed genoeg om elkaar te passeren.



Aanpakken knelpunten uit WijkOntwikkelingsPlannen.



Barrière spoorwegovergangen.



Hoek Markt - Spoorlaan.



Gedrag op rotondes.



Inzet verkeerspsycholoog.



Te weinig handhaving voor snelheidsaanpak.



Te veel doorgaand verkeer op hoofdwegenstructuur (o.a.
Schoonhout - Plantijnlaan).



Onveilige fiets- en voetgangersoversteekplaatsen.

BLAD 49

GVVP

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Bijlage 8:

Ten

Toelichting
verkeersmodel

behoeve

van

het

GVVP

is

verkeersmodel

dat

is

gebruikt

gebruik
bij

de

gemaakt
actualisatie

van
van

een
de

verkeerscijfers in Etten-Leur vastgelegd in de rapportage van 17
april 2012. Het verkeersmodel in ingezet om zicht te krijgen op de
intensiteiten van het verkeer in 2011 en 2022. Bovendien is met het
model inzichtelijk gemaakt waar op wegvakken verkeersafwikkelingsproblemen

zich

manifesteren

op

basis

van

berekende

intensiteit/capaciteit (I/C) verhoudingen (zie de kaarten in bijlage
10). Hierbij is rekening gehouden met de autonome groei van het
verkeer

en

de

belangrijkste

ruimtelijke

ontwikkelingen.

Voor

achtergrondinformatie wordt verwezen naar de rapportage over het
verkeersmodel die is te downloaden via de website www.ettenleur.nl via het hoofdmenu bij het onderdeel "wonen & leven" en
submenu "verkeer & vervoer". Op de volgende bladzijde is op een
kaart aangegeven wat de intensiteiten van het verkeer zijn op
de hoofdwegen van Etten-Leur in 2011.
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Bijlage 9:

In

het

Geluidskaarten 2013

rapport

Geluidskaarten

Etten-Leur

2013

zijn

de

onderzoek zijn alleen het30 kilometergedeelte in de Spoorlaan en

geluidskaarten vanwege het weg- en railverkeer opgenomen. De

de 30 kilometerweg de Stijn Streuvelslaan meegenomen.

geluidskaarten zijn gemaakt aan de hand van het Reken- en meet-

Deze wegen hebben een duidelijk verkeerskundige functie. Bij de

voorschrift geluid 2012. De opgestelde geluidskaarten bieden inzicht

bepaling van de geluidsbelasting is geen rekening gehouden met de

in het huidige weg- en railverkeerslawaai. Daarnaast is e.e.a.

voor de toekomst redelijkerwijs te verwachte geluidsreductie. Met

conform

behulp

de

Europese

Richtlijn

omgevingslawaai

het

aantal

van

de

rekenmodellen

voor

wegverkeer

Wegverkeerslawaai Bij de bepaling van de geluidsbelastingen

(2013). De resultaten zijn hierbij zowel in de vorm van afbeeldingen

vanwege het wegverkeer is voor de gemeentelijke wegen gebruik

als tabellen beschikbaar. Figuur 3A van het rapport Geluidskaarten

gemaakt van de verkeersgegevens uit het rapport Actualisatie

Etten-Leur 2013 toont een kaartbeeld van de geluidsbelastingen per

verkeerscijfers

pand, zie bijlage 1.

van

april

2012.

Op

basis

van

Uit

autonome groei van 1% is de situaties voor 2013 bepaald. De

geluidsbelasting hebben dan de plandrempel van 63 dB uit de

verkeersgegevens

Milieuvisie.

de

A58

zijn

afkomstig

uit

het

door

onderzoek

blijkt

dat

Geluidsbelastingen

397

van

woningen

64

dB

en

een

situatie

verkeerstellingen van 2011 en aan de hand van de vastgestelde
voor

het

huidige

de

geluidsbelasting

Arcadis

voor de

is

geluidsgehinderden en slaapgestoorden inzichtelijk gemaakt.

van

inzichtelijk gemaakt

het

hoger

hogere
kunnen

Rijkswaterstaat vastgestelde geluidregister. In het onderzoek zijn

getypeerd worden als lawaaiig tot zeer lawaaiig. Binnenstedelijk

alle binnenstedelijke wegen met een maximum van 50 kilometer

betreft het hoofdzakelijk woningen aan de Markt, Spoorlaan, Rode

per uur meegenomen en de buitenstedelijke wegen met een

Poort, Bisschopsmolenstraat, Lichttorenhoofd, Lange Brugstraat en

maximum snelheid van 50 kilometer per uur en hoger en met een

Grauwe Polder. De meeste woningen hebben geen of nauwelijks een

etmaalintensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen per dag. In

voortuin en liggen op korte afstand van de hierboven genoemde

het onderzoek zijn de wegen waarop een maximum snelheid van 30

wegen. Daarnaast hebben 4 van de 6 wegen een klinkerbestrating.

kilometer per uur geldt niet meegenomen. Er wordt er van

Een klinkerbestrating veroorzaakt meer geluid dan asfaltwegen.

uitgegaan dat door het ingestelde 30 kilometerregiem zowel de

Buitenstedelijk

verkeersveiligheid als de geluidsoverlast wordt beperkt. In het

Rijsbergseweg. De woningen aan de Markt, Spoorlaan en Grauw
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Polder liggen langs weggedeelten die op de nominatie staan om

gesaneerd.

Enkele

woningen

die

op

korte

afstand

aan

aangepast te worden. De kruising Markt – Spoorlaan en Spoorlaan

Rijsbergseweg liggen ondervinden ook hoge gevelbelastingen.

de

worden heringericht en de Grauwe Polder wordt van een nieuwe
toplaag voorzien. De gemeente is voornemens om deze weg-

De Rijsbergseweg is een provinciale weg. De Rijsbergseweg maakt

gedeelten van stil asfalt te voorzien. De Lichttorenhoofd en de

onderdeel

Lange Brugstraat zijn straten die op de nominatie staan om als een

geluidsbelastingkaarten in het kader van de 2de tranche EU-richtlijn

30 kilometerweg te worden ingericht. Bij deze maatregel neemt de

Omgevingslawaai. De geluidsbelastingkaarten vormen de basis voor

gevelbelasting af en wordt er vanuit gegaan dat er geen overlast

het actieplan dat Gedeputeerde Staten uiterlijk 18 juli 2013 moet

meer is. Wanneer de genoemde maatregelen zijn getroffen neemt

hebben vastgesteld.

uit

van

de

door

de

provincie

opgestelde

het aantal zwaar belaste woningen met 150 af.
Railverkeerslawaai
De woningen aan de Rode Poort zijn in het kader van het

Binnen

Centrumplan

Roosendaal – Breda. Bij de bepaling van de geluidsbelastingen

allemaal

in

aanmerking

gekomen

voor

gevel-

de

gemeente

Etten-Leur

ligt

het

spoortraject

640,

saneringsmaatregelen. De meeste woningen die in aanmerking

vanwege het railverkeer is gebruik gemaakt van de spoorgegevens

kwamen zijn gesaneerd op een paar uitzonderingen na die geen

van het geluidregister van ProRail. Uit het akoestisch onderzoek

gebruik hebben gemaakt van het aanbod. Daarnaast ondervinden

blijkt

de appartementen op de kruising Rode Poort – Parklaan hoge

ondervinden van 64 dB of meer. Figuur 7A van het rapport

geluidsbelastingen. Echter bij de bouw van de appartementen is

Geluidskaarten Etten-Leur 2013 toont een kaartbeeld van de

rekening gehouden met de gevelbelastingen.

geluidsbelastingen per pand, zie bijlage 2. De hoogst belaste

dat

momenteel

340

woningen

een

geluidsbelasting

woningen vanwege het spoorweglawaai zijn de woningen aan de
Bij

de

woningen

aan

de

Antwerpenlei, Klooosterlaan en Liesbosweg. Alle woningen langs het

Bisschopsmolenstraat zijn geen maatregelen getroffen of worden

spoor staan op de zogenaamde Raillijst en komen in aanmerking

daar op korte termijn genomen. De woningen in het buitengebied

voor gevelisolatiemaatregelen. Veel woningen langs het spoor zijn,

en die langs de A58 liggen zijn in het kader van de omleiding van de

met uitzonderingen van de woningen in de wijk de Grient en in het

rijksweg door Rijkswaterstaat gesaneerd. Ook hier zijn niet alle

buitengebied, inmiddels gesaneerd. Door veranderde regelgeving is

woningen

Prorail nu verantwoordelijk voor de saneringsoperatie.

gesaneerd.

het

50

Deze

kilometergedeelte

woningen

van

hebben

een

afstandsverklaring getekend en worden beschouwd als zijnde
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Bijlage 10:

Verkeersafwikkeling

Om

van

de

kwaliteit

de

afwikkeling

van

het

gemotoriseerde verkeer in beeld te brengen zijn door
middel van het verkeersmodel (zie voor achtergronden
model bijlage 8) de intensiteiten van het verkeer per
wegvak vergeleken met de capaciteit van dit wegvak (=
maximaal te verwerken intensiteit). Deze zgn. intensiteit/capaciteit (I/C) waarden geven aan in welke mate
het verkeer over een wegvak vlot doorstroomt. Naarmate
de I/C groter is, wordt de kans op filevorming groter.
Voor een aantal scenario's is de afwikkeling in beeld
gebracht:


huidige situatie 2011. In 2011 zijn er op basis van
de I/C verhoudingen geen verkeersafwikkelingsproblemen en is er daarom geen kaart in deze bijlagen
van het jaar 2011 opgenomen.



toekomstige situatie 2022 o.b.v. autonome ontwikkelingen;



toekomstige situatie 2022 o.b.v. autonome ontwikkelingen;
inclusief volledige ontwikkeling Hoge Haansberg;



toekomstige situatie 2022 o.b.v. autonome ontwikkelingen
inclusief volledige ontwikkeling Hoge Haansberg met doortrekking van de Aletta Jacobslaan.
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Bijlage 11:

Beleidsregels e-laden

Volgens artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een
bestuursorgaan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een

Door de gemeente Etten-Leur zijn beleidsregels opgesteld voor het
toetsen van een verkeersbesluit ten behoeve van oplaadpunten
elektrisch vervoer gemeente Etten-Leur.

Elektrische voertuigen: Een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1,

Elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit, is stil en is duurzaam.
Verder draagt de ontwikkeling van elektrisch vervoer bij aan de
versterking van de economische positie en aan de energievoorzieningszekerheid.

noodzakelijk. Stichting E-laad is een initiatief van de samenwerkende netbeheerders in Nederland. E-laad heeft als doelstelling om op
de korte termijn aan het succes van elektrisch vervoer bij te dragen
door een uniforme, landelijke dekkende, algemeen toegankelijke en
infrastructuur

van

10.000

oplaadpunten

te

realiseren.
Juridisch kader
In het kader van Artikel 12 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) kan de gemeente
verkeersbesluiten nemen op wegen, die niet onder het beheer van
het rijk, de provincie of Waterschap vallen en gelegen zijn binnen
de gemeentegrenzen.

eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de
RDW staat geregistreerd als een auto en geheel of gedeeltelijk door
een elektromotor wordt aangedreven waarvoor elektrische energie
geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan
worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het

Voor de introductie van elektrisch vervoer zijn oplaadpunten
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dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.
Begripsbepalingen

Inleiding

laagdrempelige

hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende,

voertuig.
Aanvrager: Een bewoner of bedrijf van de gemeente Etten-Leur
welke aantoonbaar in het bezit is of op korte termijn in bezig gaat
komen van een elektrische auto.
Gebruiker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het bezit
van een Elektrische auto en een Laadpas die op een Oplaadlocatie
zijn of haar Elektrische auto wil opladen.
Laadpaal: Openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende
en achterliggende installaties, waar een Elektrische auto kan
worden opgeladen; een Laadpaal kan één of meer Oplaadpunten
bevatten; de benodigde laadkabel maakt geen deel uit van de Laadpaal.
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Oplaadlocatie: Locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal

Gebieden met betaald- en vergunninghouderparkeren

en één of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het

In gebieden waar van gemeentewege betaald- en vergunning-

opladen van elektrische auto‟s aanwezig zijn.

houderparkeren is ingesteld, wordt geen medewerking verleend aan
het inrichten van een oplaadlocatie in de openbare ruimte, tenzij

Oplaadpunt: Een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee

gebruiker vergunninghouder is of hiervoor, in dit gebied, in

de Gebruiker zijn voertuig van stroom kan voorzien.

aanmerking zou kunnen komen.

Openbare ruimte: Onder openbare ruimte wordt de ruimte

Eén oplaadpunt per perceel

verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats

Per perceel of woning geldt een maximum van één oplaadpaal in de

waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt.

openbare ruimte.

Beleidsregels

Locatiebepaling

Parkeergelegenheid op eigen terrein

De

Voor zover er een mogelijkheid is om te parkeren op eigen terrein

elektrische voertuigen waarbij per aanvraag zal worden gekeken

wordt er geen medewerking verleend aan de oprichting van een

naar de afstand van de woning van de beoogde gebruiker tot de

parkeerplaats met oplaadpaal in de openbare ruimte.

oplaadlocatie en de in het gebied aanwezige parkeerdruk

Parkeerplaats in (parkeer)garage / particuliere apparte-

Dubbele laadvoorziening

mentencomplexen / binnenterreinen

Per parkeerplaats zal één oplaadpaal worden geplaatst, welke

Voor zover een gebruiker de beschikking heeft of kan hebben over

voorzien zal zijn van een dubbele laadvoorziening. Bij meer dan 3

een parkeerplaats, behorende bij de woning, in een parkeergarage

beoogde gebruikers van de oplaadpaal zal er, indien dit mogelijk is,

onder of nabij de woning of een binnenterrein e.d., wordt geen

naast de eerste parkeerplaats een tweede parkeerplaats (zonder

medewerking verleend aan het inrichten van een oplaadlocatie in de

laadpaal) worden ingericht, bestemd de tweede laadvoorziening in

openbare ruimte.

de bestaande laadpaal.
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Nabijheid van andere oplaadpaal

Dubbele laadvoorziening

Aan een verzoek wordt geen medewerking wordt verleend als er

Medewerking wordt alleen verleend indien de oplaadpaal is voorzien

binnen een straal van 300 meter een

van een dubbele laadvoorziening.

andere oplaadpaal aanwezig is, een en ander met inachtneming van
het in artikel 6 bepaalde.

Artikel 11. Aantal oplaadpalen in de gemeente Etten-Leur
Medewerking

GBA

wordt

alleen

verleend

voor

ten

hoogste

15

oplaadpalen in de openbare ruimte.

Aan een verzoek wordt geen medewerking verleend voor zover de
gebruiker ingevolge de GBA niet is ingeschreven in de gemeente

Artikel 12. Duur toestemming

Etten-Leur én niet woonachtig is in de nabijheid van de aange-

Toestemming wordt verleend voor de maximale duur van drie jaar.

vraagde locatie in de gemeente Etten-Leur.
Artikel 13 Realisatie
Tenaamstelling auto

Een

oplaadpunt

Aan een verzoek wordt geen medewerking verleend indien de auto

gerealiseerd te kunnen worden om in aanmerking te komen voor

niet staat op de naam van de gebruiker, dan wel dat de beoogde

medewerking.

gebruiker geen leasecontract kan overleggen.

haalbaarheid bezien. Daarbij valt te denken aan de aanwezigheid

In

op

de

dat

beoogde
kader

locatie

wordt

dient

evens

de

daadwerkelijk
(technische)

van kabels en leidingen en het niet voorhanden zijn van een
Openbaarheid

netwerk.

Geen medewerking wordt verleend wanneer blijkt dat gebruiker niet
de intentie heeft de oplaadlocatie voor een ieder toegankelijk te
maken en te houden voor het opladen van elektrische voertuigen.
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Inwerkingtreding
Deze beleidregel treedt in werking de dag na de bekendmaking.
De volgende voorwaarden zullen in de overeenkomst worden
geregeld, niet in de beleidsregel:
Kosten bebording parkeergarantie
Indien de aanvrager een parkeergarantie wil, zijn de kosten voor
eventueel

benodigde

bebording

en

wegmarkering

en

het

aanbrengen hiervan, op basis van de dan geldende marktprijzen,
voor rekening van de aanvragen en worden door de gemeente
geleverd en aangebracht.
Kosten aanleg oplaadpunt
De kosten voor het plaatsen van een oplaadpunt, die niet worden
gedragen door de netbeheerder of leverancier, zijn voor rekening
van de aanvrager.
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Bijlage 12:
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Parkeerregimes in
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