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Samenvatting
Inleiding
In 2009 is het eerste beheerplan verkeerstekens en straatmeubilair geschreven. Dit beheerplan loopt
dit jaar af en wordt opgevolgd door dit nieuwe beheerplan verkeerstekens en straatmeubilair 20132016. Hierin komen alle objecten van verkeerstekens en straatmeubilair aan bod, waaronder een
aantal objecten die niet in andere beheerplannen zijn opgenomen.
Wet- en regelgeving
Bij het plaatsen, beheren en onderhouden van verkeerstekens en straatmeubilair dient men rekening
te houden met verschillende wet- en regelgeving. Bij wetgeving is het duidelijk dat men zich hier aan
dient te confirmeren. Bij richtlijnen is dit vaak wat onduidelijker. Maar ook hier geldt dat alleen
gemotiveerd van de richtlijnen mag worden afgeweken. Uit jurisprudentie is gebleken dat vooral de
richtlijnen van het CROW een belangrijk toetsinstrument vormen.
Eind 2014, begin 2015 zal de Wegenverkeerswet worden aangepast, waarbij het verplicht wordt om
bewegwijzeringsplannen te laten toetsen door de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Ook alle huidige
bewegwijzering zal in een database bij de NBD moeten worden opgenomen.
Areaalgegevens
Binnen de gemeente Den Helder bevindt zich een (grote) diversiteit aan verkeerstekens en
straatmeubilair. De meeste van deze elementen zijn in beheer bij de gemeente. Er zijn echter ook een
aantal objecten in de openbare ruimte die eigendom zijn van of in beheer zijn bij een externe partij.
Van de verkeerstekens en het straatmeubilair welke in beheer zijn bij de gemeente wordt in hoofdstuk
3 een uitgebreide omschrijving gegeven.
Beheer
Gedurende de looptijd van dit beheerplan zal het systematisch beheer verder worden geoptimaliseerd.
Dit betekent dat voor verkeerstekens en straatmeubilair met bepaalde regelmaat de volgende stappen
zullen worden doorlopen:
Inventariseren
Inspecteren
Toetsen van de gemeten kwaliteit aan de gewenste kwaliteit
Vaststellen van de te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen
Prioriteren van de te nemen maatregelen.
Bij systematisch beheer is het wel noodzakelijk dat alle objecten zijn opgenomen in een
beheerprogramma. Op dit moment is dit nog niet voor alle onderdelen het geval. Hier zal gedurende
de looptijd van dit beheerplan verder aan gewerkt worden.
Uitgangspunt bij het beheer van verkeerstekens en straatmeubilair is dat deze schoon, heel en veilig
is, maar ook sober en doelmatig. Schoon, heel en veilig betekent dat de uitstraling van de openbare
ruimte een positief gevoel geeft bij de inwoners en bezoekers van Den Helder. Dit heeft direct een
gevolg voor de veiligheid. Sober en doelmatig houdt in dat bewust wordt gekeken of verkeerstekens
en/of straatmeubilair echt noodzakelijk zijn. Ze moeten nut hebben. Bovendien geeft een teveel aan
geplaatste objecten een rommelig beeld en kan daardoor de (verkeers)veiligheid nadelig beïnvloeden.
Gedurende de looptijd van dit beheerplan zal daarom een vervolg worden gegeven aan het
verwijderen van overbodige bebording en straatmeubilair.
Onderhoud
Voor het plegen van goed onderhoud is kennis nodig van de omvang en kwaliteit van de te
onderhouden objecten. Deze gegevens worden ingewonnen en verwerkt in een beheerprogramma.
Vanwege een verouderd beheerprogramma is het niet mogelijk om de areaalgegevens op het
gewenste niveau bij te houden. Er wordt een nieuw beheerprogramma aangeschaft. De verwachting is
dat het nieuwe programma uiterlijk 2016 in gebruik genomen kan worden.
In 2013 is een inspectie van de verkeersborden gehouden. Hieruit blijkt dat 94% van de borden in
goede staat is. Omdat verkeersborden een belangrijke rol spelen bij de verkeersveiligheid moet het
streven zijn om dit percentage naar de 100% te krijgen. In de praktijk zal dit niet gehaald worden.
Om objecten zo lang mogelijk in stand te houden is dagelijks onderhoud nodig. Hieronder wordt
verstaan het schoonmaken, schilderen en repareren van de verschillende objecten. Dagelijks
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onderhoud wordt gepleegd op basis van inspecties, naar aanleiding van klachten en
schademeldingen. Tevens wordt na de vuurwerkperiode een extra onderhoudsronde uitgevoerd.
Waar mogelijk zal het onderhouden en plaatsen van verkeerstekens en straatmeubilair gecombineerd
worden met groot onderhoud aan verhardingen.
Beheerstrategie per onderdeel
Voor de periode van dit beheerplan worden de volgende acties uitgevoerd of gestreefd om uit te
voeren:
Elke twee jaar een technische inspectie uitvoeren van de verkeersborden
Inventarisatie uitvoeren naar noodzaak van geplaatste verkeersborden en op basis hiervan
overbodige borden saneren.
Gebreken aan verkeersborden en verkeerstekens in het kader van verkeersveiligheid binnen 1
dag herstellen.
Inventariseren bewegwijzering (zowel interregionaal als plaatselijk) en aan de hand hiervan een
plan opstellen voor aanpassingen aan de bewegwijzering.
Opstellen van een beleidsplan ten behoeve van toeristische bewegwijzering
Aanschaf en in gebruik nemen van een nieuw (integraal) beheerprogramma
Verfijnen van de areaalgegevens in het beheerprogramma na aanschaf
Verder gaan met het geleidelijk vervangen van de straatnaamborden
Voortzetten van de registratie van verkeersbesluiten in het beheerprogramma
Belijning bij onderhoud aanpassen aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig
Voortzetten van het saneren van palen
Zoveel mogelijk eenduidig uitvoeren van fietsklemmen, waarbij aandacht is voor
aanbindmogelijkheden van de fiets
Standaardiseren van te plaatsen zitbanken
Inspecteren en op basis hiervan maken van een onderhoudsplan voor de uitkijktoren in de
Helderse Vallei, het Vogeluitkijkpunt en de jongeren ontmoetingsplaatsen.
Financieel
De verwachting is dat het beschikbare budget voor de periode van dit beheerplan voldoende zal zijn
voor het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de in dit beheerplan genoemde uitgangspunten.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Een van de taken van de gemeente Den Helder is het zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling
van het verkeer en een prettig gebruik van de openbare ruimte. Hiervoor draagt de gemeente zorg
voor het goed en tijdig onderhouden van de verkeerstekens en het straatmeubilair. Een goed
hulpmiddel om deze taken uit te voeren is een beheerplan. In 2009 is het eerste beheerplan
verkeerstekens en straatmeubilair opgesteld, waarvan de termijn dit jaar afloopt. Het beheerplan
verkeerstekens en straatmeubilair 2013-2016 volgt het huidige beheerplan op.
In dit beheerplan worden de hoofdpunten beschreven voor het beleid en beheer rondom
(verkeers)borden, belijning en straatmeubilair. Ook komen een aantal specifieke elementen uit de
openbare ruimte aan bod die niet in andere beheerplannen zijn opgenomen. De volgende
beheeritems komen in dit beheerplan aan de orde:
Verkeersborden ingevolge het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Bewegwijzering
Wegbebakening (zoals anti-parkeerpalen)
Straatnaamborden
Belijning/markering
Straatmeubilair (zoals palen, fietsklemmen, afvalbakken, banken, etc.)
Uitkijktoren Helderse Vallei
Vogeluitkijkpunt bij kanoroute Helderse Vallei
Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP’s)
Hekwerken
1.2 Doel
Het doel van het beheerplan verkeerstekens en straatmeubilair 2013-2016 is inzicht geven in de
omvang van het te beheren areaal, de actuele kwaliteit ervan, hoe om te gaan met de verkeerstekens
en het straatmeubilair en de benodigde budgetten voor beheer en onderhoud van dit areaal.
1.3 Werkwijze
Dit beheerplan is opgesteld door medewerkers van de afdeling Stadsbeheer (de teams Beheer
Openbare Ruimte en Wijkbeheer).
1.4 Leeswijzer
Het beheerplan verkeerstekens en straatmeubilair 2013-2016 geeft het kader voor de komende vier
jaar voor het beheer en onderhoud aan de bovengenoemde beheeritems in de gemeente Den Helder.
In dit beheerplan worden achtereenvolgens behandeld:
Hoofdstuk 2 – Wettelijk kader en richtlijnen
Hoofdstuk 3 – Areaalgegevens
Hoofdstuk 4 – Beheer
Hoofdstuk 5 – Onderhoud
Hoofdstuk 6 – Beheerstrategie per onderdeel
Hoofdstuk 7 – Financieel
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2. Wettelijk kader en richtlijnen
2.1 Algemeen
Bij het plaatsen, beheren en onderhouden van verkeerstekens en straatmeubilair wordt rekening
gehouden met wet- en regelgeving. Bij wetgeving is het duidelijk dat men zich hier aan dient te
confirmeren. Bij richtlijnen is dit vaak wat onduidelijker. Maar ook hier geldt dat alleen gemotiveerd van
de richtlijnen mag worden afgeweken. Uit jurisprudentie is gebleken dat vooral de richtlijnen van het
CROW een belangrijk toetsinstrument vormen, waar rechters bij geschillen aan zullen vasthouden.
Een overzicht van de verschillende van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van
verkeerstekens en straatmeubilair staat vermeld in bijlage I.
2.2 Nationale Bewegwijzeringsdienst
Gedurende de looptijd van dit beheerplan wordt de Wegenverkeerswet aangepast, waarbij voor het
plaatsen van bewegwijzering een plan moet worden ingediend bij de nog op te richten Nationale
Bewegwijzeringsdienst (NBD). Deze dienst gaat onderdeel uitmaken van Rijkswaterstaat onder
verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu.
De NBD wordt verantwoordelijk voor de publieke aspecten rondom de bewegwijzering, zoals de
coördinatie en afstemming tussen verschillende wegbeheerders, het maken en vaststellen van
bewegwijzeringsplannen en het beheer van de database voor alle wegwijzers in Nederland.
Wegbeheerders worden na inwerkingtreding van de nieuwe wegenverkeerswet verplicht gegevens
aan te dragen voor de database en alle bewegwijzeringsplannen ter goedkeuring aan te leveren aan
het NBD. De reden voor de aanpassing van de Wegenverkeerswet en het oprichten van de NBD is de
discontinuïteit welke nu voorkomt in de bewegwijzering. Bewegwijzering wordt door wegbeheerders
geplaatst, maar de verschillende (aan elkaar grenzende) wegbeheerders stemmen hun
bewegwijzering nu niet altijd op elkaar af. Hierdoor ontstaat een discontinuïteit in de bewegwijzering.
Dit zal met de nieuwe wetgeving voorkomen worden.
De inwerkingtreding van de nieuwe Wegenverkeerswet wordt verwacht per eind 2014/begin 2015.
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3. Areaalgegevens
3.1 Algemeen
Binnen de gemeente Den Helder bevindt zich een grote diversiteit aan verkeerstekens en
straatmeubilair. De meeste hiervan zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente. Er zijn echter ook
een aantal objecten in de openbare ruimte in eigendom en beheer bij externe partijen. Hierbij kan men
denken aan de bushokjes en reclamezuilen van JCDecaux en de A0-reclame aan de lichtmasten.
Ook zijn er in 2013 door de Stichting Kop van Noord-Holland op diverse plaatsen LEDinformatiedisplays en vlaggenmasten geplaatst om bewoners en bezoekers van Den Helder te
informeren of voor promotiedoeleinden. Deze objecten worden door de eigenaren zelf onderhouden.
Omdat het areaal aan verkeerstekens en straatmeubilair zeer divers is, is er voor gekozen om deze
gegevens op te delen in een beperkt aantal groepen. Deze zijn:
(Verkeers)borden (inclusief dragers)
Straatnaamborden
Markering
Palen
Fietsklemmen
Zitbanken
Afvalbakken
Hekwerken
In dit beheerplan zijn hier ten opzichte van het vorige beheerplan nog de volgende elementen
toegevoegd:
Uitkijktoren bij de Helderse Vallei
Vogeluitkijkpunt aan de noordzijde van de fiets- en kanoroute
Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP’s)
3.2 Borden
3.2.1 Verkeersborden
Verkeersborden vormen een belangrijk schakel in de verkeersveiligheid. Verkeersborden maken
immers duidelijk wat er van een weggebruiker verwacht wordt in een verkeerssituatie. Het plaatsen
van verkeersborden moet daarom ook alleen gedaan worden wanneer dit voor de verkeerssituatie
noodzakelijk is. Te veel verkeersborden kunnen zelfs voor een onduidelijke situatie zorgen.
Voor het maken van verkeersborden moeten fabrikanten zich
aan vele eisen en voorschriften houden. Hierdoor is er weinig
verschil in kwaliteit tussen de borden van verschillende
fabrikanten.
Binnen en buiten de bebouwde kom worden verschillende
afmetingen van verkeersborden gebruikt. Dit heeft te maken
met het snelheidsverschil en de daarmee samenhangende
zichtbaarheid. Tevens worden er aan de RVV borden eisen
gesteld m.b.t. de zichtbaarheid bij duisternis. Hiervoor zijn 4
reflectieklassen (klasse 0, I, II en III) te onderscheiden,
retroreflectie genoemd. Hierbij heeft klasse 0 geen reflectie en
klasse III de meeste reflectie. Binnen de gemeente Den Helder
is ervoor gekozen om voor de RVV-borden klasse III te
hanteren, zodat de borden ook bij duisternis goed zichtbaar
zijn. Voor onderborden zijn geen eisen aan de reflectie
gesteld.
Nieuwe komborden
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3.2.2. Bewegwijzering
Onder bewegwijzering vallen alle borden die de weggebruiker
helpen een bestemming te bereiken. Bewegwijzering speelt een
belangrijke rol voor de verkeersveiligheid. Met goede
bewegwijzering wordt immers het zoekgedrag van de weggebruikers
beperkt en kan men de aandacht meer op de weg houden. Binnen
de gemeente Den Helder worden verschillende soorten
bewegwijzering toegepast, namelijk:
Bewegwijzering ANWB-stijl (auto- en fietsverkeer)
Landelijke fietsroutes
Fietsknooppuntennetwerk (binnen Den Helder 50 kilometer)
Toeristische en objectbewegwijzering
Bewegwijzering op bedrijventerreinen (uitbesteed aan
externe partij)
3.2.3. Bebakening
Een ander onderdeel van bebording langs wegen betreft de bebakening. Deze dient als geleiding
langs gedeelten van wegen wanneer het verloop van de weg niet duidelijk is. Bebakening bestaat o.a.
uit de volgende onderdelen:
Reflectorpalen
Hoogtebegrenzing
Bochtschildjes
Schrikhekken
Vangrails
Verkeerszuilen
Al deze onderdelen zijn in het huidige beheer programma VBS opgenomen als verkeersbord en
worden ook op basis daarvan geïnspecteerd.
3.2.4 Straatnaamborden
In de gemeente Den Helder bestaan nu nog vele soorten straatnaamborden. Deze worden zowel op
dragers (palen en lichtmasten) als op gevels geplaatst. Omdat gevels vaak eigendom zijn van
particulieren, is binnen het aflopende beheerplan begonnen met het weghalen van straatnaamborden
van particuliere gevels. Nieuwe straatnaamborden worden alleen nog geplaatst aan lichtmasten of op
palen. Indien mogelijk wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lichtmasten om het aantal extra
te plaatsen palen zoveel mogelijk te beperken.
3.2.5. Overige bebording
Verder komen nog borden voor, zoals naamborden van bruggen en parken. De naamborden van de
bruggen worden meegenomen bij het onderhoud van de desbetreffende brug. Voor de overige borden
wordt het onderhoud uitgevoerd conform dit beheersplan.

Type bord
Aantal
Verkeersbord
9198
Bewegwijzering
468
Straatnaamborden
2594
Overig
200
Tabel 1: Hoeveelheden

2594
21%
468
4%

200
1%
Verkeersbord
9198
74%

verkeersborden

Bewegwijzering
Straatnaamborden
Overig

Figuur 1: Verdeling verkeersborden
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3.3 Markeringen
Naast de verkeerstekens als bord zijn er ook verkeerstekens die uitgevoerd worden als markering op
de weg. Hierin is onderscheid te maken in:
Lengtemarkering
Asstrepen
Kantstrepen
Stopverboden
parkeerverboden
Dwarsmarkering
Stopstrepen
Haaientanden
Fiets- en
voetgangersoversteekplaatsen
Symbolen
Fietssymbolen op fietsstroken
Snelheidsweergaven op het wegdek
Witte kruisen bij
invalidenparkeerplaatsen en inritten
Markeringen worden uitgevoerd in wegenverf of thermoplastisch
materiaal, veelal op gesloten asfaltverhardingen toegepast. Bij
elementenverhardingen worden de markeringen wegens duurzaamheid
ingestraat en daarom niet opgenomen in dit beheerplan, maar in het
wegenbeheerplan.

Type belijning
Lijnmarkering
Haaientanden
Blokmarkering
Zebrapaden
Overige vlakken

Aantal
175 km
385 st
325 st
2000 m2
1000 m2

Tabel 2: Hoeveelheid belijning
3.4. Straatmeubilair
3.4.1 Palen
In de basis zijn er drie soorten palen, namelijk de vaste palen, automatische palen en klappalen. Deze
drie soorten zijn er vervolgens in veel verschillende uitvoeringen.
Palen worden voornamelijk gebruikt voor het afsluiten van voetgangersgebieden en het tegengaan
van parkeren op plekken waar dit niet gewenst is.
Voor het afsluiten van voetgangersgebieden worden vaste palen in combinatie met klappalen gebruikt.
Deze klappalen worden allemaal bediend d.m.v. één soort sleutel om nood- en hulpdiensten snel
toegang te verlenen tot deze gebieden. In de binnenstad wordt het winkelgebied nabij het
Bernhardplein afgesloten met een automatisch verzinkbare paal, welke bediend wordt door het
parkeerservicebureau. Bij de herinrichting van de Flevostraat tot 30 km/h-zone is ter hoogte van de
duiker een automatisch verzinkbare paal geplaatst. Hierdoor is geen doorgaand verkeer op de
Flevostraat meer mogelijk en is de verkeersveiligheid vergroot.
De meeste anti-parkeerpalen zijn geplaatst om parkeren op trottoirs tegen te gaan. Dit werd vaak op
verzoek van bewoners gerealiseerd.
3.4.2 Fietsklemmen
Binnen de gemeente Den Helder is over het algemeen gekozen voor één type fietsklem, waarvan op
bepaalde plekken in de binnenstad een aantal afgeleide typen zijn toegepast.
Bij de ontwikkeling van de binnenstad door Zeestad is op diverse plekken nu ook gekozen voor een
ander type fietsparkeervoorziening. Het betreft een metalen rek in de vorm van een nietje, welke in
2014 ook zal worden toegepast in de vernieuwde Beatrixstraat.
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3.4.3 Zitbanken
Den Helder heeft meer dan tien soorten uitvoeringen van zitbanken in de openbare ruimte. Deze
bestaan uit hout, metaal, steen of een combinatie van deze materialen.
Zitbanken worden over het algemeen geplaatst langs veel gebruikte wandelroutes om mensen de
gelegenheid te geven even uit te rusten. Ook op toeristische plaatsen en in parken worden banken
geplaatst. Op enkele plaatsen worden ook wel picknicktafels geplaatst.
3.4.4 Afvalbakken
Afvalbakken zijn er ook in vele soorten en maten. Binnen Den Helder wordt over het algemeen voor
één soort gekozen. In de winkelgebieden wordt deze toegepast als dubbele afvalbak, waarbij in één
van de bakken de stroomvoorziening is aangebracht voor marktkramen en eventuele andere
evenementen.
De afvalbakken staan op strategische plekken in de winkelgebieden, bij drukke bushaltes, langs
toeristische routes en bij geplaatste zitbanken.
Om de hoeveelheid zwerfafval te beperken zijn op enkele strategische plekken afvalbakken met een
vangkorf geplaatst.
3.4.5 Overig straatmeubilair
Binnen de gemeente Den Helder zijn nog diverse andere objecten, zoals:
Hekwerken
Boombeschermers
Boomroosters
Jumboblokken
Deze objecten zijn nog niet in het beheerprogramma opgenomen. Inventarisatie hiervan vindt plaats in
2013/2014.

Type straatmeubilair Hoeveelheid
Palen
6168
Fietsklemmen
1118
Banken
363
Afvalbakken
400
Tabel 3: Hoeveelheid straatmeubilair

363 400
1118 4% 5%
14%

Palen
6168
77%

Fietsklemmen
Banken
Afvalbakken

Figuur 2: Verdeling straatmeubilair
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3.5 Bijzondere objecten
3.5.1 Uitkijktoren Helderse Vallei
Al enkele jaren staat er in de Helderse Vallei (voorheen Mariëndal) een
uitkijktoren. Deze is geplaatst als vervanger van de in verval geraakte
uitkijktoren in de Donkere Duinen. De uitkijktoren is opgebouwd uit een
constructie van staal met hout. De gehele constructie is geplaatst op een
betonnen fundering. Het onderhoud van de uitkijktoren is in dit
beheerplan opgenomen.

3.5.2 Vogeluitkijkpunt
Aan de noordkant van de fiets- en kanoroute tussen
Den Helder en Julianadorp is een vogeluitkijkpunt
geplaatst. Dit uitkijkpunt is in beheer bij de gemeente
Den Helder. Het vogeluitkijkpunt bestaat uit houten
damplanken waar gaten in gemaakt zijn om uit te
kunnen kijken over het natuurgebied bij de Helderse
Vallei.
Het onderhoud van het vogeluitkijkpunt is in dit
beheerplan opgenomen.

3.5.3 Jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP’s)
Op verschillende plaatsen binnen de gemeente Den Helder was behoefte aan een plaats waar
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Om aan deze behoefte te voldoen zijn op drie locaties JOP’s
geplaatst.
3.5.4 A0-reclame aan lichtmasten
Tot 2012 werd A0-reclame rondom lichtmasten geplaatst op stalen frames welke los geplaatst werden.
Dit gaf vaak een rommelig beeld en kwam de kwaliteit van de buitenruimte niet ten goede. Ook werd
er door de toenmalige exploitant geen vergoeding betaald voor het mogen plaatsen van deze frames.
Er is daarom voor gekozen om in 2012 de plaatsing van A0-reclame middels een aanbesteding in de
markt te zetten. Hierdoor konden eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de A0-reclame en
ontvangt de gemeente Den Helder nu een vergoeding voor het mogen adverteren in de buitenruimte
van de gemeente.
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4. Beheer
4.1 Systematisch beheer
Gezien de grote hoeveelheid verkeerstekens en straatmeubilair is het noodzakelijk deze te beheren
middels systematisch beheer. Dit houdt in dat op basis van vastgestelde kwaliteitscriteria en reguliere
inspecties wordt vastgesteld welke beheermaatregelen nodig zijn. Vanuit het oogpunt van
aansprakelijkheid is dit ook noodzakelijk. Bij systematisch beheer worden met een bepaalde
regelmaat de volgende stappen doorlopen:
Inventariseren
Inspecteren
Toetsen van de gemeten kwaliteit aan de gewenste kwaliteit
Vaststellen van de te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen
Prioriteren van de te nemen maatregelen.
Bovendien draagt systematisch beheer bij aan een efficiënte manier van budgetplanning. Wat ook een
belangrijk voordeel van systematisch beheer is, is het blijvend bewaken van de functionaliteit van de
verkeerstekens en het straatmeubilair. Na een goede inspectie is het aan de verkeerskundige of deze
functionaliteit inderdaad nog juist is. Als laatste biedt systematisch beheer ook de mogelijkheid om
onderscheid te maken in de prioriteit van onderhoudswerkzaamheden. Afhankelijk van weg type of
gebied hoeft niet overal het hoogste onderhoudsniveau te worden behaald. Wel dient uit oogpunt van
aansprakelijkheid altijd aan de minimale eisen te worden voldaan. Zeker bij verkeerstekens is dit van
groot belang. Voorwaarde voor systematisch beheer is wel dat alle areaalgegevens zijn vastgelegd in
het beheerprogramma.
4.2 Uitgangspunten
4.2.1 Schoon, heel en veilig
Binnen de gemeente Den Helder wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de openbare ruimte schoon,
heel en veilig moet zijn. Hiermee wordt beoogd dat de openbare ruimte aantrekkelijk is voor haar
inwoners en bezoekers.
Schoon speelt bij straatmeubilair en verkeersvoorzieningen een dubbele rol. Het is voor de
verkeersveiligheid van belang dat de verkeersvoorzieningen schoon en zichtbaar zijn. Deze dienen
daarom bij bevuiling altijd gereinigd te worden. Bij straatmeubilair is dit van minder groot belang.
Alleen graffiti en aanplakbiljetten met aanstootgevende teksten of tekeningen worden verwijderd.
Heel en veilig zijn altijd leidend en hier wordt ook op beheerd. Heel en veilig hebben ook betrekking op
elkaar. Wanneer straatmeubilair beschadigd is, kan dit een gevaar opleveren. Denk bijvoorbeeld aan
een afgebroken paal in een looproute.
4.2.2 Sober en doelmatig
Een belangrijk uitgangspunt bij verkeerstekens en straatmeubilair is dat deze sober en doelmatig is.
Voor het efficiënt en effectief beheer en onderhoud van verkeerstekens en straatmeubilair gelden voor
zowel bestaand als nieuw te plaatsen voorzieningen de volgende uitgangspunten:
Vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud is het wenselijk om te streven naar uniformiteit. Dit
verhoogt de efficiëntie en voorkomt een wildgroei aan allerlei soorten materialen en producten.
Knelpunt hierbij kan zijn dat ontwerpers vaak eigen ideeën hebben over de inrichting van de
openbare ruimte. Goed overleg bij de (her)inrichting van de openbare ruimte is dan ook
noodzakelijk.
De plaatsing van straatmeubilair mag niet leiden tot obstakels voor de gebruikers van de
openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan te smalle doorgangen door het plaatsen van
verkeersborden.
De plaatsing van verkeerstekens en straatmeubilair mag niet leiden tot hogere onderhoudskosten
van andere disciplines, zoals groenonderhoud.
Om een zo rustig mogelijk straatbeeld te creëren dienen er zo weinig mogelijk verkeerstekens en
straatmeubilair geplaatst te worden (sober). Hierbij dient uiteraard wel rekening te worden
gehouden met de verkeersveiligheid (doelmatig). Om deze redenen wordt zeer terughoudend
omgegaan met aanvragen van bewoners voor het plaatsen van verkeerstekens en
straatmeubilair.
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Aansluiten bij bestaande wet- en regelgeving en bepalingen, zoals de CROW-richtlijnen en NENnormen.
De staat van onderhoud van de verkeerstekens en het straatmeubilair moet aansluiten bij het door
de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau B volgens publicatie 323, Kwaliteitscatalogus
openbare ruimte 2013.
Om het centrumgebied een aantrekkelijker aanzicht te geven is er voor gekozen hier wat luxere
materialen te gebruiken. Gebruik van luxere materialen vraagt wel om een hoger benodigd
onderhoudsbudget. Hierover zullen al bij het ontwerpproces afspraken gemaakt moeten worden.
4.2.3 Sanering
Verkeerstekens en straatmeubilair hebben een grote invloed op het uiterlijk aanzien van de openbare
ruimte. Een grote hoeveelheid aan objecten geeft een rommelig beeld van de openbare ruimte. Ook
kan de (verkeers-)veiligheid in het geding komen wanneer er (te) veel objecten geplaatst worden. Het
overzicht wordt beperkt en mensen kunnen andere dingen gaan doen dan dat er van ze verwacht
wordt.
Het is daarom van belang om constant de afweging te maken of een verkeersteken of straatmeubilair
noodzakelijk is. Uitgangspunt moet zijn om alleen objecten te plaatsen die noodzakelijk zijn voor een
goed en veilig gebruik van de openbare ruimte.
In de wijken Schooten oost en Nieuw Den Helder west is de afgelopen periode begonnen met het
verwijderen van bebording. Dit was mogelijk door de realisatie van de duurzaam veilige inrichting van
deze wijken, waardoor voorrangsborden en 30 km borden niet meer nodig zijn.
Gedurende de looptijd van dit beheerplan wordt een vervolg gegeven aan het verwijderen van
overbodige bebording.
4.2.5 Aanschaf en vervanging
Het college van burgemeester en wethouders heeft in september 2012 het manifest Professioneel
Duurzaam Inkopen ondertekend. In dit manifest is de ambitie uitgesproken om alle aankopen op een
duurzame wijze te doen. Ook bij de aankoop van verkeerstekens en straatmeubilair gaat hier rekening
mee gehouden worden.
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5. Onderhoud
5.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de benodigde maatregelen voor het op het gewenste
kwaliteitsniveau houden van de verkeerstekens en straatmeubilair. Voor het goed onderhouden van
de verkeerstekens en het straatmeubilair zijn verschillende werkzaamheden noodzakelijk. Deze lopen
uiteen van het uitvoeren van inspecties, het verwerken van gegevens in een beheerprogramma tot het
uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud.
5.2 Beheerprogramma
Voor het beheer en onderhoud van de verkeerstekens en het straatmeubilair is kennis nodig van de
omvang en kwaliteit van deze objecten. Deze gegevens worden ingewonnen door inventarisatie en
inspectie van deze objecten. Ook aanlegtekeningen van uitgevoerde projecten worden gebruikt voor
het verwerken van deze gegevens. De ingewonnen gegevens (op welke wijze dan ook) worden
verwerkt in een beheerprogramma, De afdeling stadsbeheer werkt op dit moment met het
beheerprogramma VBS van de HR Groep. Hierin zijn op dit moment opgenomen:
de verkeersborden en de dragers waarop zij bevestigd zijn
afvalbakken
banken
de diverse soorten palen
klappalen
De overige onderdelen zoals genoemd in hoofdstuk 3 zijn nog niet in het beheerprogramma
opgenomen. Het streven is om het beheerprogramma de komende jaren verder te vullen met deze
gegevens.
Het bijhouden van de areaalgegevens van verkeerstekens en straatmeubilair ligt op dit moment niet
op het gewenste niveau. De oorzaak hiervan is de verouderde applicatie. Binnen de periode van het
voorliggende beheerplan zal het beheerprogramma dan ook worden vervangen, waarbij direct zal
worden gekozen voor een integraal beheerprogramma, waarin alle disciplines (riolering, bomen,
wegen, straatmeubilair) kunnen worden opgenomen. De voorbereidingen voor de aanschaf van dit
beheerprogramma zijn inmiddels in gang gezet. De verwachting is dat dit beheerprogramma uiterlijk
2016 operationeel is.
Na aanschaf van het nieuwe beheerprogramma zal dan ook een inhaalslag worden gemaakt met het
inventariseren en inspecteren van alle verkeerstekens en straatmeubilair. Dit zal gebeuren door de
toch al periodiek uit te voeren inspecties.
5.3 Inspectie
In 2013 zijn alle verkeersborden en de dragers waarop de borden bevestigd zijn, geïnspecteerd.
Hierbij is uitsluitend gekeken naar de kwaliteit van de verkeersborden en dragers. Uit deze inspectie is
naar voren gekomen dat 94 % van de borden en 92 % van de dragers in goede staat verkeert.
TOTAALINDRUK
DRAGERS
Totaal %
Goed
4615
92%
Matig
15
0%
Slecht
378
7%
Geen waarde ingevuld
34
1%
Eindtotaal
5042
100%

TOTAALINDRUK BORDEN
Geen waarde ingevuld
Goed
Matig
Slecht
Eindtotaal

Totaal %
1587 20%
5993 74%
162
2%
306
4%
8048 100%

Omdat verkeersborden van groot belang zijn voor de verkeersveiligheid wordt uiteraard gestreefd naar
een 100 % score. Dit zal in de praktijk echter niet gehaald worden. De uitgebreide inspectiegegevens
zijn weergegeven in bijlage IV.
Iedere twee jaar wordt een inspectie van de verkeersborden uitgevoerd.
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5.4 Dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud betreft de werkzaamheden die betrekking hebben op het in goede staat houden
van de verkeerstekens en het straatmeubilair. Wanneer goed dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd
betekent dit een langere levensduur van de objecten en daardoor een minder snelle
waardevermindering.
De werkzaamheden welke in het kader van dagelijks onderhoud worden uitgevoerd zijn:
Schoonmaken
Schilderen
Repareren
Bij dagelijks onderhoud wordt onderscheid gemaakt in:
Onderhoud op basis van inspecties
Bij het uitvoeren van inspecties komen de gebreken aan de verkeerstekens en het straatmeubilair
naar voren. Snel en eenvoudig te herstellen gebreken worden door het team Wijkbeheer direct na de
inspectie uitgevoerd.
Onderhoud naar aanleiding van klachten en schademeldingen
Veel onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meldingen door bewoners. Dit zijn de grootste
gebruikers van de openbare ruimte en zij zien dan ook veel. Ook kan het voor komen dat bijvoorbeeld
de politie na een ongeval melding doet van beschadigde verkeersborden of straatmeubilair.
Vuurwerk
Na de periode van oud en nieuw wordt vaak extra onderhoud gepleegd aan het straatmeubilair. Door
vuurwerk ontstaat veel schade aan verkeersborden en straatmeubilair. Er zijn echter hulpmiddelen
ontwikkeld om vuurwerkschade aan verkeersborden te voorkomen. Gedurende de looptijd van dit
beheerplan wordt een proef gedaan met het toepassen van deze hulpmiddelen.
Het dagelijks onderhoud wordt voornamelijk uitgevoerd door het team Wijkbeheer. Voor een beperkt
aantal werkzaamheden worden externe partijen ingezet.
5.5 Combinatie met groot onderhoud
Het onderhouden en plaatsen van verkeerstekens en straatmeubilair wordt waar mogelijk
gecombineerd met groot onderhoud aan verhardingen. Hierdoor worden de beschikbare middelen
doelmatiger ingezet.

17

Beheerplan verkeerstekens en straatmeubilair
2013-2016

6 Beheerstrategie per onderdeel
6.1 Borden
6.1.1 Verkeersborden
Zoals al vermeld in hoofdstuk 3 van dit beheerplan vormen verkeersborden een belangrijke schakel in
de verkeersveiligheid. Onderhoud aan de verkeersborden is daarom van groot belang. Zij dienen
daarom altijd duidelijk zichtbaar, heel en schoon te zijn. Gebreken aan verkeersborden worden uiterlijk
binnen één dag hersteld.
In de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
(BABW) staat aangegeven dat verkeersborden alleen geplaatst mogen worden wanneer dit strikt
noodzakelijk is. Binnen de looptijd van dit beheerplan zal daarom een inventarisatie plaatsvinden
waarbij wordt gekeken naar de noodzaak van geplaatste borden. Wanneer blijkt dat borden niet strikt
noodzakelijk worden deze, in overleg met de politie, verwijderd. De onderhoudskosten nemen hierdoor
af en door het rustiger straatbeeld neemt de verkeersveiligheid toe.
Inmiddels zijn al veel borden verwijderd als gevolg van de uitbreiding van de 30 km/h-zones en de
steeds verdere toepassing van Duurzaam Veilig. Door aaneengeschakelde verblijfsgebieden te
realiseren zijn alleen aan de randen van deze gebieden nog borden nodig met het geldende
snelheidsregime (zone 30). Binnen deze verblijfsgebieden geldt ook de regel dat verkeer van rechts
voorrang heeft. Het regelen van de voorrang is niet meer nodig waardoor ook de voorrangsborden
binnen een verblijfsgebied achterwege kunnen blijven.
Ook door het toepassen van inritconstructies bij de toegang tot de verblijfsgebieden wordt het aantal
verkeersborden verminderd. De inritconstructie geeft de voorrang aan en borden die de voorrang
regelen zijn daardoor niet meer nodig.
Een openbare ruimte zonder verkeersborden is echter nooit te realiseren.
Eind 2012 zijn er verkeersborden beschikbaar gekomen die rekening houden met kleurenblindheid.
Door toepassing van witte randen is er duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende kleuren,
waardoor mensen die kleurenblind zijn de verkeersborden beter kunnen lezen. Bij vervanging van
verkeersborden worden de nieuwe borden toegepast worden.

Aangepaste borden voor kleurenblinden. Links de oude versie, rechts de nieuwe.
Elke twee jaar zullen de verkeersborden geïnspecteerd worden en worden deze inspectiegegevens
verwerkt in het beheerprogramma.
6.1.2. Bewegwijzering
Door nieuwe wetgeving (zie hoofdstuk 2) wordt
de komende jaren de bewegwijzering (zowel
voor auto als fietsers) verder in kaart gebracht.
Hiervoor zal een inventarisatie gemaakt moeten
worden. Uit deze inventarisatie zal ook blijken
of de bewegwijzering nog wel goed op elkaar
aansluit. Door gewijzigde infrastructuur zal dit
niet overal meer het geval zijn. Vooral voor
fietsverkeer is de verwachting dat er binnen
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Den Helder aanpassingen nodig zijn. Gedurende de looptijd van dit beheerplan wordt hier mee
begonnen.
Op wat kleinere schaal vindt ook bewegwijzering plaats naar openbare gebouwen en instellingen.
Veel van de bordjes die hiervoor in de loop der tijd zijn geplaatst hebben op dit moment geen functie
meer. Daarom zal kritisch worden gekeken naar welke bordjes nog nodig zijn. Overbodige borden en
borden met een foutieve verwijzing worden verwijderd of geactualiseerd.
Toeristische bewegwijzering wordt binnen de gemeente Den Helder ook regelmatig toegepast. Hierbij
kan men denken aan restaurants, campings e.d. Deze bewegwijzering is op dit moment niet uniform
en hier en daar wat verouderd. Gedurende de looptijd van dit beheerplan wordt er door de afdeling
stadsbeheer een beleidsplan gemaakt hoe in de toekomst om te gaan met de toeristische
bewegwijzering.
6.1.3. Bebakening
Bebakening zal alleen worden toegepast waar dit gezien de verkeersveiligheid noodzakelijk is. De
voornaamste toepassingen zijn bochtschilden en bermplanken. Vanwege het feit dat bebakening
wordt toegepast bij gevaarlijke punten is het wel noodzakelijk deze goed te onderhouden. Al deze
onderdelen zijn daarom in het huidige beheer programma VBS opgenomen als verkeersbord en
worden ook op basis daarvan geïnspecteerd en onderhouden.
6.1.4. Straatnaamborden
Bij het vorige beheerplan is een start gemaakt met het vervangen van oude straatnaamborden door
nieuwe, welke voldoet aan de NEN 1772. Ook worden borden die nu nog op gevels zijn bevestigd
hiervan verwijderd. Deze worden aan lichtmasten of op palen bevestigd, zodanig dat deze vanuit alle
aanrijrichtingen zichtbaar zijn. Gedurende de looptijd van dit beheerplan zal hiermee op dezelfde wijze
worden doorgegaan.

6.1.5. Overige bebording
Overige bebording betreft over het algemeen bebording met een informatieve functie. Hieraan worden
geen verdere eisen gesteld. Uiteraard dient voor een representatieve openbare ruimte wel onderhoud
te worden gepleegd bij beschadiging of vervuiling.
6.2 Markeringen
Wegmarkeringen moeten voldoen aan de richtlijn
“bebakening en markering van wegen” van het CROW. Dit
betekent dat op gebiedsontsluitingswegen (50 en 80 km/h)
een dubbele asmarkering aangebracht dient te worden.
Voor erftoegangswegen buiten de bebouwde (60 km/h)
geldt dat, afhankelijk van de wegbreedte, alleen
kantmarkering wordt toegepast of in zijn geheel geen
lengtemarkering.
Aanpassing van de markeringen wordt alleen gedaan bij
groot onderhoud aan de betreffende wegen. Op deze wijze
worden de kosten zo beperkt mogelijk gehouden.
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6.3. Straatmeubilair
6.3.1 Palen
In de loop der jaren zijn op veel plaatsen in Den Helder paaltjes geplaatst ter voorkoming van overlast
door parkeren of ter afsluiting van bijvoorbeeld voetgangersgebieden. Een groot aantal van deze
paaltjes is in de loop van de tijd echter ook weer overbodig geworden door een nieuwe indeling van de
openbare ruimte. Gedurende de looptijd van het vorige beheerplan is daarom een start gemaakt met
het saneren van deze overbodige paaltjes. Gedurende de looptijd van dit nieuwe beheerplan zal deze
sanering buurtgewijs worden voortgezet, zoals in Nieuw Den Helder west inmiddels is gebeurd.
Bij het plaatsen van klappalen worden alleen palen geplaatst welke met de standaard sleutel te
openen zijn.
Gedurende de looptijd van dit beheerplan zal ook gekeken worden naar het vervangen van de
klappalen welke de binnenstad afsluiten door op afstand bedienbare afsluitpalen. Voor het openen en
sluiten van de huidige palen worden externe bedrijven ingehuurd. Onderzocht wordt of door het
vervangen van deze palen de kosten op lange termijn gereduceerd kunnen worden.
6.3.2 Fietsklemmen
Fietsklemmen, oftewel fietsparkeerplekken,
worden geplaatst bij een voorziening. Dit zijn
bijvoorbeeld winkelcentra, zwembad, station of
een veelgebruikte abri zijn. Bij het plaatsen van
fietsklemmen wordt zorgvuldig gekeken of deze
geen belemmering vormen voor het overige
verkeer. De fietsklemmen worden geplaatst bij
de aanfietsroute, zodat het aantrekkelijk is om
de fiets in de klemmen te stallen.
De fietsklemmen worden zoveel mogelijk
eenduidig uitgevoerd en beschikken over de
mogelijkheid tot het vastmaken van een tweede
slot, de zogenaamde aanbindmogelijkheid.
6.3.3 Zitbanken
Banken worden geplaatst langs looproutes of op plekken met een verblijfskarakter, zoals parken. Bij
het plaatsen van nieuwe banken wordt een standaard uitvoering gebruikt. Alleen bij de stadsparken en
het stadshart wordt hier mogelijk van afgeweken door hier banken te plaatsen met een luxere
uitstraling. Wanneer hier voor gekozen wordt is extra onderhoudsbudget nodig. Hierover moeten
vooraf afspraken gemaakt worden.
6.3.4 Afvalbakken
Afvalbakken worden geplaatst op locaties waar afval wordt geproduceerd, zoals winkelcentra. Waar
mogelijk wordt het plaatsen van afvalbakken gecombineerd met banken. Bij
jongerenontmoetingsplekken wordt gekozen voor het plaatsen van afvalbakken met blikvanger om de
jeugd te prikkelen afval in de afvalbak te gooien. Afvalbakken met blikvangers worden ook langs druk
bereden fietspaden geplaatst om het gebruik van de afvalbak te vergemakkelijken. Dit betreft
voornamelijk de fietsroutes naar de scholen.
Verder wordt bekeken of bij druk gebruikte bushaltes het plaatsen van een afvalbak van toegevoegde
waarde kan zijn.
6.3.5 Hekwerken
Hekwerken worden geplaatst om een locatie af te schermen of om de doorgang voor een bepaalde
doelgroep te belemmeren. Het plaatsen van afscherming gebeurt veelal bij speelplaatsen om te
voorkomen dat kinderen plotsklaps de weg op rennen. Ook het weren van beesten van een speelplek
kan een reden zijn.
Bij het belemmeren van een doorgang kan men denken aan voetgangerssluisjes of hekwerken om
parkeren in een gazon te voorkomen. Het plaatsen van dit soort voorzieningen wordt zoveel mogelijk
beperkt. Beter is om de locatie zodanig in te richten dat het plaatsen van hekwerken niet nodig is.
Waar toch wordt gekozen voor het plaatsen van een voetgangerssluis wordt rekening gehouden met
de doorgang voor rolstoelen en kinderwagens.
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6.3.6 Overig straatmeubilair
De elementen die gezamenlijk het straatmeubilair vormen worden tot op heden niet of nauwelijks
geïnspecteerd. Onderhoud aan deze elementen vindt voornamelijk plaats op grond van klachten en
waarnemingen van de medewerkers van het team wijkbeheer. Deze elementen, zoals genoemd in
paragraaf 3.4.5, zijn voor het grootste deel niet opgenomen in het beheerprogramma, waardoor geen
compleet overzicht aanwezig is van het areaal aan straatmeubilair. Binnen de looptijd van dit
beheerplan zullen deze elementen minimaal één keer geïnspecteerd worden, waarna ze kunnen
worden opgenomen in het nieuwe beheerprogramma. Daarna is een frequentie van één maal per drie
jaar voldoende.
6.4 Bijzondere objecten
6.4.1 Uitkijktoren Helderse Vallei
Om de uitkijktoren in goede staat te houden zal onderhoud gepleegd moeten worden. Dit wordt nu
nog niet structureel gedaan. Omdat veiligheid bij dit soort objecten zeer belangrijk is (grote hoogte
waarop mensen komen) zal gedurende dit beheerplan op basis van een inspectie een
onderhoudsplan worden opgesteld. Ook gaan regelmatig korte visuele inspecties uitgevoerd worden
om de veiligheid van bezoekers te garanderen.
6.4.2 Vogeluitkijkpunt
Het vogeluitkijkpunt is op een dusdanige wijze uitgevoerd dat deze weinig onderhoud nodig heeft.
Ondanks dat wordt het vogeluitkijkpunt opgenomen in het beheerprogramma en wordt er op basis van
een inspectie een onderhoudsplan opgesteld.
6.4.3 Jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP)
De jop’s worden opgenomen in het beheerprogramma en op basis van een inspectie wordt er een
onderhoudsplan opgesteld.
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6.7 Samenvatting beleidsacties
Samenvattend worden voor de periode van dit beheerplan de volgende acties uitgevoerd of gestreefd
om uit te voeren:
Elke twee jaar een technische inspectie van de verkeersborden
Inventarisatie naar noodzaak van geplaatste verkeersborden en op basis hiervan overbodige
borden saneren.
Gebreken aan verkeersborden en verkeerstekens die te maken hebben met verkeersveiligheid
binnen 1 dag herstellen.
Inventariseren bewegwijzering (zowel interregionaal als plaatselijk) en aan de hand hiervan een
plan opstellen voor aanpassingen aan de bewegwijzering.
Opstellen van een beleidsplan ten behoeve van toeristische bewegwijzering
Aanschaf en in gebruik nemen van een nieuw (integraal) beheerprogramma
Verfijnen van de areaalgegevens in het beheerprogramma na aanschaf
Verder gaan met het geleidelijk vervangen van de straatnaamborden
Voortzetten van de registratie van verkeersbesluiten in het beheerprogramma
Belijning bij onderhoud aanpassen aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig
Voortzetten van het saneren van palen
Zoveel mogelijk eenduidig uitvoeren van fietsklemmen, waarbij aandacht is voor
aanbindmogelijkheden van de fiets
Standaardiseren van te plaatsen zitbanken
Inspecteren en op basis hiervan maken van een onderhoudsplan voor de uitkijktoren in de
Helderse Vallei, het Vogeluitkijkpunt en de jongeren ontmoetingsplaatsen.
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7. Financieel
Voor het onderhoud van de verkeerstekens en het straatmeubilair zijn financiële middelen nodig. In de
begroting is voor onderhoud een tweetal posten opgenomen; product 209 – straatmeubilair en product
221 – verkeer.
Voor verkeerstekens en straatmeubilair zijn de volgende budgetten beschikbaar:
budgetnummer

Productgroep

begroot 2013

Straatmeubilair
209

6220

groot onderhoud, straatmeubilair

€ 71.681,00

209

6221

klein onderhoud, straatmeubilair

€ 1.381,00

221

6220

Groot onderhoud, verkeersmaatregelen

221

6221

regulier onderhoud, verkeersmaatregelen

Verkeer

Inspectie, verkeersmaatregelen

€ 62.500,00
€ 7.230,00

221

6222

221

6299

230 Markeringspalen

€ 15.330,00

221

6199

160 maatregelen duurzaam veilig

€ 69.472,00

221

6199

120 verkeer

221

6199

130 goederen

Totaal

€ 5.000,00

€ 4.982,00
€ 45.628,00
€ 283.204,00

In bovenstaand overzicht zijn geen personeelskosten opgenomen.
Bij voortzetting van het huidige beleid en het terugdringen van de hoeveelheid verkeerstekens en
straatmeubilair dit budget voor de komende beheerperiode voldoende is.
Wanneer areaaluitbreiding leidt tot extra onderhoudsbudget worden hierover vooraf afspraken
gemaakt.
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Bijlage I Wetgeving en richtlijnen
2.1 Wettelijk kader
2.1.1. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Alle te plaatsen verkeersborden dienen qua vorm en afmetingen te voldoen aan de normen genoemd
in het RVV 1990. Voor alle soorten borden zijn afmetingen genoemd bij de verschillende geldende
snelheidslimieten. Tevens is het van belang of een bord binnen of buiten de bebouwde kom geplaatst
wordt.
2.1.2. Besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer (BABW)
De technische eigenschappen van de borden staat genoemd in het BABW. Hierin wordt bepaald aan
welke reflectieklasse een bord moet voldoen en hoe een bord geplaatst moet worden. De nadere
uitwerking hiervan is weer gespecificeerd in de Uitvoeringsvoorschriften BABW.
2.1.3. Burgerlijk Wetboek
In het Burgerlijk Wetboek wordt de aansprakelijkheid als gevolg van een onrechtmatige daad
geregeld. In de meest recente versie van het Burgerlijk Wetboek is sprake van de zogenoemde
omgekeerde bewijslast. Wanneer de wegbeheerder aansprakelijk wordt gesteld voor schade die
iemand lijdt als gevolg van een gebrek aan de weg, dient de wegbeheerder aan te tonen dat hij
regelmatig inspecties en onderhoud uitvoert.
2.1.4. Wegenverkeerswet
In de wegenverkeerswet worden de regels met betrekking tot de veiligheid op de weg, het
beschermen van weggebruikers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid van de weg
beschreven.
2.1.5 Wegenwet
De huidige Wegenwet is al zeer lang van kracht (sinds 1930). Hierin is ondermeer bepaald wat wegen
zijn, wat onder de definitie van een weg valt en wie er verantwoordelijk is voor onderhoud.
2.1.6 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In de APV worden diverse plaatselijke regels met betrekking tot de openbare ruimte beschreven. Uit
deze regels kan het plaatsen van bebording voortkomen om deze regels duidelijk te maken.
2.2 Richtlijnen
2.2.1 CROW publicatie 188 “Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens”
Deze publicatie geeft praktische aanwijzingen en hulpmiddelen voor het systematisch beheer van de
vaste verkeerstekens. De basis hiervoor is het regelmatig inventariseren en inspecteren van de
verkeerstekens.
2.2.2 CROW publicatie 222 “Richtlijn bewegwijzering”
Deze publicatie geeft aan waar bewegwijzering aan moet voldoen en hoe deze het beste geplaatst
kan worden. Een goed uitgevoerde bewegwijzering draagt bij aan een veilige en soepele afwikkeling
van het verkeer.
2.2.3 CROW publicatie 207 “Richtlijn bebakening en markering van wegen”
In deze publicatie staat omschreven waaraan de bebakening en markering moet voldoen. Bebakening
betreft alle verkeerstekens langs de wegen ter geleiding van het verkeer. Markeringen zijn alle op het
wegdek aangebrachte verkeerstekens zoals belijningen en pijlmarkeringen.
2.2.5. NEN 1772 Straatnaam- en huisnummerborden
Deze norm geeft de functionele eisen ten aanzien van straatnaam- en huisnummerborden zoals
afmetingen, uitvoering, constructie etc.
2.2.6 NEN 12899-1 Vast opgestelde, verticale verkeerstekens – Deel 1: Verkeersborden
Deze NEN-norm specificeert de eisen voor de samenstelling van verkeersborden, met inbegrip van de
draagconstructies.
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Bijlage II Voorbeelden kwaliteitscatalogus
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Bijlage III Voorbeelden gebruikt straatmeubilair
A Palen
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B Zitbanken
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C Afvalbakken
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D Fietsklemmen
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Bijlage IV Inspectiegegevens verkeersborden
Analyse inspectie dragers

Analyse inspectie borden

TOTAALINDRUK
Goed
Matig
Slecht
Geen waarde ingevuld
Eindtotaal

Totaal %
4615 92%
15
0%
378
7%
34
1%
5042 100%

ONVOLKOMENHEID
Deuken en gaten
Scheefstand
Stickers/graffiti
Verdwenen
Geen waarde ingevuld
Eindtotaal

Totaal %
6
0%
78
2%
2
0%
62
1%
4894 97%
5042 100%

ACTIE
Recht zetten
Vervangen
Weg halen
Geen waarde ingevuld
Eindtotaal

Totaal %
76
2%
8
0%
2
0%
4956 98%
5042 100%

TOTAALINDRUK
Geen waarde ingevuld
Goed
Matig
Slecht
Eindtotaal

Totaal %
1587 20%
5993 74%
162
2%
306
4%
8048 100%

ONVOLKOMENHEID
Geen waarde ingevuld
Deuken en gaten
Folie/coating onvolledig/bekrast
Natuurlijke aanslag
Onderbord ontbreekt
Reflectie onvoldoende
Stickers/graffiti
Verdraaid
Verdwenen
Verkleurd
Eindtotaal

Totaal %
7457 93%
92
1%
8
0%
153
2%
4
0%
10
0%
94
1%
43
1%
133
2%
54
1%
8048 100%

ACTIE
Geen waarde ingevuld
Plaatsen
Recht zetten
Reinigen
Repareren
Vervangen
Verwijderen
Eindtotaal

Totaal %
7638 95%
20
0%
34
0%
190
2%
24
0%
140
2%
2
0%
8048 100%
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ACHTERSTALLIG ONDERHOUD DRAGERS EN BORDEN

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD DRAGERS
Maatregel
Herstellen - recht zetten
Leveren en plaatsen flespaal
Verwijderen flespaal
TOTAAL

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD VERKEERSBORDEN
Maatregel
Herstellen - repareren
Herstellen - recht zetten
Leveren en plaatsen bord exclusief beugels*
Leveren en plaatsen bord inclusief beugels*
Leveren en plaatsen onderbord exclusief beugels*
Leveren en plaatsen onderbord inclusief beugels*
Reinigen
Verwijderen bord
TOTAAL

Aantal Kosten
76
8
2
86

€ 3.496
€ 768
€ 26
€ 4.290

Aantal Kosten
24
34
124
18
16
2
190
2
410

€ 936
€ 884
€ 9.908
€ 1.475
€ 1.054
€ 154
€ 5.510
€ 50
€ 19.971

* Is incl. de aanschafprijs van de borden. De netto catalogusprijzen voor borden ligt tussen de 60 en 110 euro.
Daarop wordt momenteel een aanzienlijke korting gegeven (40 - 50%), deze is tevens doorberekend.
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