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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV betreffende verkeerssituatie 
Fazantenstraat 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 11 juni 2020 heeft de fractie PVV onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over verkeerssituatie Fazantenstraat, het 
antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Geacht college, 
 
In het Noordhollands Dagblad van 6 februari 2019 (*) viel te lezen dat uit een laserguncontrole van 
VVN afdeling Den Helder bij de Fazantenstraat bleek dat meer dan de helft van de bestuurders de 
toegestane snelheid van 30 km/uur heeft overtreden. De hoogst gemeten snelheid was maar liefst 51 
km/uur. Deze controle was opgezet, omdat bewoners al langer klaagden dat er veel te hard in hun 
straat wordt gereden. 
 
In de genoemde editie van het Noordhollands Dagblad stond nog een vervolgartikel (**), waaruit naar 
voren kwam dat uit een buurtenquête bleek dat 96% van de respondenten van mening was dat er te 
hard wordt gereden op de Fazantenstraat. 
 
Uit de resultaten van de enquête van VVN in de Fazantenstraat bleek ook dat 70% van de 
respondenten zich onveilig voelt op de fiets en 48% als voetganger. (***) 
Dat zijn schrikwekkende cijfers. 
 
Behalve enquêtes, hebben buurtbewoners tevens met VVN een zogenaamd matrix bord opgehangen 
en met de politie laseracties gehouden, zoals de eerder aangegeven laserguncontrole. Ook uit andere 
laserguncontroles kwamen zorgwekkende metingen naar voren, waaronder een gemiddelde snelheid 
van maar liefst 48 km/uur en een hoogst gemeten snelheid van zelfs 65 km/uur. Ook deze 
schokkende cijfers zijn aan de gemeente doorgegeven en zijn meerdere suggesties aangedragen om 
de verkeersonveilige situatie aan te pakken.  
 
Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en onze fractie heeft helaas meerdere signalen 
opgevangen van buurtbewoners die zich afvragen wanneer er nu eindelijk door de gemeente iets aan 
de snelheidsovertredingen op de Fazantenstraat wordt gedaan. Er zouden de nodige (bijna) 
ongelukken zijn geweest en op één dag zelfs een tweetal ernstige ongelukken op de Ruyghweg en 
kruising Fazantenstraat-Kievitstraat. 
 
De PVV vindt het van groot belang dat de verkeersveiligheid in heel Den Helder zo hoog mogelijk is, 
aangezien dat een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. 
Bovendien nemen wij de mening van bewoners heel serieus, aangezien zij van zeer dichtbij alles 
meekrijgen en daardoor een uitstekende inschatting m.b.t. de problematiek en eventuele oplossingen 
kunnen maken.  
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Onze fractie schrok dan ook enorm van de ontvangen signalen en daarom wil ondergetekende graag 
de volgende vragen aan het college stellen: 
 
1) Deelt u de mening, kijkende naar de klachten van een behoorlijk aantal buurtbewoners en de 
ronduit schokkende snelheidsmetingen, dat het van de zotte is dat er blijkbaar nog steeds geen 
adequate maatregelen door de gemeente zijn genomen om de verkeersveiligheid op de 
Fazantenstraat te verbeteren? Zo ja, kunt u aangeven waarom de verkeersveiligheid nog steeds niet 
is verbeterd & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 

Nee.  
 
De Fazantenstraat was voor de reconstructie in 2006 een redelijk drukke ontsluitingsweg, met veel 
vrachtverkeer, richting centrum en haven. In nauw overleg met de bewoners is gekozen om de straat 
her in te richten tot 30 km/u straat, met als doel de (vracht)verkeersdrukte en de rijsnelheid te laten 
afnemen en hiermee de verkeersveiligheid te verhogen.  
 
Er is een evenwicht gevonden tussen maatregelen om de rijsnelheid naar beneden te krijgen, de 
verkeersveiligheid te verhogen en het woongenot (voorkomen van trillingen, optrekkend verkeer et 
cetera) van de bewoners te waarborgen. Deze maatregelen zijn: 
- plaatsen van verkeerdrempels; 
- streetprint in rode kleur; 
- visueel smallere rijbaan,door parkeerstrook op niveau. 
De Fazantenstraat is veiliger geworden dan voorheen, het aantal vrachtwagens is aanzienlijk 
afgenomen en de rijsnelheid ligt lager 

 
Een buurtbewoner liet onze fractie weten dat hij aan de gemeente al meerdere opties heeft 
doorgegeven, waarbij het belangrijkste punt is dat de snelheid door correcte maatregelen eruit wordt 
gehaald, maar zonder hinder te veroorzaken voor de hulpdiensten.  
De beste oplossing zou volgens hem zijn om een paar “zig-zag” plekken te maken met bv. zware 
plantenbakken of paaltjes. Omdat de fietsers zich het meest onveilig voelen, is het belangrijk dat de 
fietsers er aan de binnenkant wel langs kunnen en de auto’s op tegenliggers moeten wachten; dit zou 
al een hoop verkeer ontmoedigen om de Fazantenstraat te nemen.  
 
Een andere maatregel die zou kunnen helpen om de veiligheid voor kwetsbaardere 
verkeersdeelnemers te verhogen, is het mijden van zwaar verkeer; een hoop vrachtwagens nemen 
tegenwoordig de Fazantenstraat als sluiproute naar de TESO. Als de vrachtwagens komende vanaf 
de Schootenweg bij het kruispunt Schootenweg - Kievitstraat - Fazantenstraat bijvoorbeeld door 
bebording over de Kievitstraat geleid worden, ontstaat er een veiligere situatie. Immers, de 
Kievitstraat is beter toegerust voor zwaar verkeer, aangezien deze weg een grotere doorstroming 
aankan dan de Fazantenstraat en veiliger is (zelfs met zwaar verkeer) voor de kwetsbaardere 
verkeersdeelnemers door de gescheiden fietspaden. 
 
2) Bent u ook van mening dat bovenstaande maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan het 
tegengaan van de onveilige verkeerssituatie op de Fazantenstraat? Zo ja, bent u dan bereid zo snel 
mogelijk deze maatregelen uit te voeren & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 

Wij zoeken bij herinrichtingsplannen naar een evenwicht tussen te nemen maatregelen en effecten en 
doen dit uiteraard in overleg met de bewoners. In het geval van de Fazantenstraat is bij het 
participatieproces van de inrichting van de weg aangegeven dat de bij een ieder geaccepteerde 
aanpassingen zouden leiden tot een verwachte snelheid van 30+ km/u. 
Wij hebben gedurende enkele weken een snelheidsmeting uitgevoerd op de Fazantenstraat. Uit deze 
meting blijkt dat de snelheid die door 85% van de weggebruikers niet sneller rijdt dan 40 km/u. Deze 
meting onderschrijft dat  de snelheid binnen de verwachtingen van destijds passen. 

 
Uit berichtgeving blijkt dat het in de praktijk helaas gebruikelijk is dat de politie niet altijd handhaaft 
in een dertig kilometerzone. 
 
3) Deelt u de mening dat de verkeersveiligheid verder kan worden verbeterd in deze zones, als er wel 
bekeuringen worden uitgeschreven voor snelheidsovertredingen? Zo ja, bent u bereid, al dan niet 
met collega-wethouders uit andere gemeenten in de regio, aan het Rijk en de Regionale Eenheid 
Noord-Holland van de politie (District Noord-Holland Noord, basisteam Den Helder) kenbaar te maken 
dat er binnen dertig kilometerzones altijd gehandhaafd moet worden? Zo nee, waarom niet? 
 

Handhaving is naast infrastructurele maatregelen en gedragsbeïnvloeding een belangrijke pijler om 
het verkeer veiliger te maken. Controle op snelheid en verkeersgedrag ligt bij de politie. Jaarlijks wordt 
met de politie gekeken op welke wegen in Den Helder snelheidscontroles moeten worden uitgevoerd. 
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De beschikbare capaciteit wordt over deze wegen verdeeld. Handhaving op erftoegangswegen, zoals 
60 km/u wegen buiten de bebouwde kom en 30 km/u wegen en erven binnen de bebouwde kom is 
een discussiepunt dat op landelijk niveau wordt gevoerd met het Openbaar Ministerie en de 
korpsleiding. 
Deze instanties hebben het uitgangspunt dat de wegbeheerder de weg zodanig inricht, dat de 
geldende maximum snelheid daardoor wordt afgedwongen (zelf handhavend). Dat is redelijk goed 
haalbaar bij nieuwbouw, maar vaak niet bij bestaande bebouwing. 
 
Wij zijn van mening dat de discussie met het Openbaar Ministerie en politie over het beleid met 
betrekking tot handhaving in 30 en 60 km/u gebieden op landelijk niveau gevoerd moet worden en niet 
per regio. Deze discussie vindt momenteel plaats, niet alleen door inbreng van gemeenten maar ook 
door belangenorganisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. 

 
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
  


