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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende het 
Verkeersveiligheidsplan 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op  12 juni 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het Verkeersveiligheidsplan, 
het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

1. Beschikt onze gemeente over een verkeersveiligheidsplan? 
Zo nee waarom niet? 

2. En bent u van plan deze alsnog op te stellen? 
3. Zo ja, wanneer is deze vastgesteld en is deze nog actueel? 
4. Bent u het met Behoorlijk bestuur eens dat verkeersveiligheid belangrijk is en dit een prioriteit 

zou moeten zijn? 
5. Waarom is een verkeersveiligheidsplan niet meegenomen in bv het Beheerplan Verkeer? 

 
 

1. Nee. Dit werd destijds niet noodzakelijk geacht omdat verkeersveiligheid altijd de hoogste prioriteit 
heeft bij het maken van infrastructurele projecten en vanuit dat oogpunt in alle plannen wordt 
geïntegreerd. 

2. In aansluiting op het door het, vorig jaar, door het Ministerie van I&M vastgesteld Strategische plan 
Verkeersveiligheid 2030 wordt samen met de provincie Noord-Holland en de regiogemeenten een 
Verkeersveiligheidplan opgesteld. Naar verwachting zal dit plan dit najaar kunnen worden 
gepresenteerd aan de Raad en worden vastgesteld. 

3. Er is momenteel geen vastgesteld plan. 
4. Ja. In het “Helders Akkoord” het coalitieprogramma tot 2022 wordt in hoofdstuk 4.6 over openbare 

orde en veiligheid het belang van de veiligheid voor verkeer apart genoemd, met nadruk op de 
voetgangers en fietsers.  

5. Het genoemde beheersplan heeft betrekking op de uitvoering van werkzaamheden en het in stand 
houden van bestaande situaties. Verkeersveiligheid is een beleidsveld dat zich richt op veranderingen 
van bestaande situaties teneinde de verkeersveiligheid te verhogen. 

  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
Kees Visser 
loco-burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij 
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend. 
  


