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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder over Ongevallen 
(kruispunt) Fabrieksgracht e/o Ruyghweg 
  
Aan de leden van de Gemeenteraad 
  
Op 23 november 2022 heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het 
reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over ongevallen 
(kruispunt) Fabrieksgracht e/o Ruyghweg, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
1. Welke plannen zijn er nu en/of wat is het college van plan voor het kruispunt fabrieksgracht-

Ruyghweg om dit kruispunt te verbeteren c.q. verkeersveiliger te maken? 
De afgelopen jaren zijn aan het kruispunt, in overleg met de politie, Fietsersbond en Veilig Verkeer 
Nederland aanpassingen aangebracht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op dit moment zijn er geen 
plannen voor aanvullende maatregelen op dit kruispunt. Voor de toekomst hebben wij wel het voornemen 
om het ten oosten van de kruising gelegen deel van de Ruyghweg te reconstrueren, conform de 
weginrichting aan de westelijke zijde van de kruising. Dergelijke ingrijpende werkzaamheden worden in de 
regel gekoppeld aan noodzakelijk te plegen groot onderhoud. Momenteel staat dit weggedeelte niet op de 
planning voor dergelijke werkzaamheden. 

 
2. Omdat er op de Fabrieksgracht ook recentelijk nog een dodelijk ongeluk heeft plaatsgevonden en 

er daar nu een woonwijk in aanbouw is de volgende vraag: Welke plannen zijn er nu en/of wat is het 
college van plan voor de fabrieksgracht om deze nog veiliger te maken? 
Wij betreuren het dat op de Fabrieksgracht een tragisch ongeval heeft plaatsgevonden. Na analyse is 
gebleken dat de wegontwerp hier geen rol bij heeft gespeeld. Wij zijn evenwel voornemens om het 
noordelijk deel van de Fabrieksgracht, waaronder het kruispunt met de Spoorgracht, her in te richten tot 
een zone met een maximum snelheid van 30 km/u. Het overige deel van de Fabrieksgracht valt niet binnen 
het te ontwikkelingsplan “Molenwerf”. Daardoor zijn er voor de weg geen verdere plannen voor aanpassing. 

 
3. Indien er plannen zijn, zien wij deze zo snel als mogelijk uitgevoerd gezien er vaak ongevallen 

plaatsvinden, dus indien er plannen zijn, per wanneer worden deze plannen uitgevoerd? 
De aanpak van verkeeronveilige situaties op ons wegennet heeft bij ons een hoge prioriteit. Op basis van 
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV), wordt momenteel een Uitvoeringsagenda 
Verkeersveiligheid opgesteld. Deze Uitvoeringsagenda wordt binnenkort aan u gepresenteerd. Aan de 
hand van deze agenda kunnen afgewogen keuzes worden gemaakt over welke infrastructuur met prioriteit 
moet worden aangepakt. De Risicoanalyse verkeersveiligheid SPV 2030 voor Den Helder, welke wij op 7 
december 2021 via een Raadsinformatiebrief onder uw aandacht hebben gebracht, en de 
ongevallenanalyse BLIQ, die jaarlijks wordt opgesteld, vormen daarvoor de basis. De ongevallenanalyse 
geeft onder meer een top-10 van de meest risicovolle kruispunten over de afgelopen 5 jaar. Het 
onderhavige kruispunt staat niet in deze Top-10. De BLIQ rapportage voegen wij bij. 
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4. Welke tijdelijke maatregelen zou het college gezien de vele incidenten nu al kunnen nemen om de 

veiligheid te verbeteren voor weggebruikers op dit kruispunt en de Fabrieksgracht? 
Zoals onder punt 1 reeds aangegeven zijn er al de nodige aanpassingen uitgevoerd. Daarbij gaan wij 
weloverwogen te werk om te zorgen dat maatregelen niet een negatief effect hebben. Het plaatsen van 
bijvoorbeeld extra verkeers- of waarschuwingsborden binnen de beperkte ruimte van dit kruispunt draagt 
niet bij aan een overzichtelijker beeld en heeft daarmee niet onze voorkeur. Wij zullen uw bij de 
raadsvragen gevoegde voorstellen voorleggen aan de Ambtelijke Verkeerscommissie. Zij zullen hier een 
advies over uitbrengen. Aan de hand daarvan zullen wij beoordelen of aanvullende maatregelen zinvol zijn. 
Over de uitkomst hiervan zullen wij u informeren. 

  
  
  
Den Helder, 10 januari 2023 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

K. (Koen) van Veen 
secretaris 

 
 


