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 Gevaarlijke kruising N217

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

 

Een aantal kruisingen op de N217 is de afgelopen jaren na een reeks ongelukken

door de provincie voorzien van verkeersdrempels, met uitzondering van de kruising

van de N217 en de Vrouwenhuisjesweg in Mijnsheerenland . 

De lokale CDA-fractie Hoeksche Waard maakt zich al een tijd zorgen over kruispunt

want er hebben zich de afgelopen jaren al een aantal ongelukken voorgedaan.

Een artikel in AD van 12 juli jl. bevestigt dit*.

 
*https://www.ad.nl/hoeksche-waard/opnieuw-ongeluk-op-kruising-n217~a701eece5/

 

Reden voor de CDA-fractie van Zuid-Holland voor het stellen van de volgende vragen:

1. Hoeveel ongelukken hebben zich in de afgelopen 5 jaar voorgedaan op deze kruising?

 

Antwoord

In de periode tussen januari 2014 en juli 2019 zijn er, op een wegvak van 1000 meter

(500 meter voor tot 500 meter na deze kruising) 22 ongevallen geregistreerd. Bij 7

ongevallen zijn gewonden gevallen, bij de overige aanrijdingen was er alleen sprake

van materiële schade. Onderzoek heeft uitgewezen dat geen van deze ongevallen te

wijten was aan de inrichting van de weg.

2. Deelt u de zorgen van het CDA?

 

Antwoord

De verkeersveiligheid op de provinciale wegen heeft onze voortdurende aandacht. De

provincie stuurt op verkeersveiligheid middels een aanpak die zowel gericht is op

fysieke maatregelen als gedragsbeïnvloeding.  Gelet op de oorzaak van de

ongevallen op de betreffende kruising zien wij geen directe aanleiding om

maatregelen te treffen. Uiteraard blijven we de situatie volgen.
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3. Zijn er maatregelen te verwachten om de verkeerveiligheid op de kruising N217 en de

Vrouwenhuisjesweg te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke maatregelen en

op wat voor termijn?

 

Antwoord 

De kruising van de N217 en de Vrouwenhuisjesweg  wordt door middel van

verkeerslichten geregeld. Er geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Ter

ondersteuning van deze maatregel zijn er verkeersdrempels aangelegd en staan er

rood licht- en snelheidscamera’s. Met elkaar zorgen deze maatregelen voor een

gematigde snelheid op het kruispunt zelf. 

 

Zie het antwoord op vraag 2. Kijkende naar de toedracht van de ongevallen betreft het

nagenoeg allemaal kop/staart aanrijdingen, waarbij er veelal sprake is van filevorming

voor de verkeerslichten. Een te hoge snelheid, afleiding en een laagstaande zon

werden in de ongevallenregistratieformulieren als oorzaak aangeduid.

 

Mocht de capaciteit van de betreffende kruising op langere termijn overbelast raken, is

het te verwachten dat er extra opstelstroken nodig zouden zijn. 
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