Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college

Reg. nr: 2016-04
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 4 februari 2016
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Verkeersveiligheid controle fietsverlichting
Vraag 1:

De algemene staat van de fietsverlichting van onder meer de schoolgaande
jeugd is niet best. Ziet de gemeente het als haar taak om hier samen met de
scholen en de politie wat aan te doen? Zo ja, wat kunt en wat wilt u eraan doen

Antwoord:

Het in goede staat houden van fietsverlichting op de fietsen van schoolgaande
jeugd is de verantwoordelijkheid van de ouders. De algemene verkeersveiligheid
is wel een verantwoordelijkheid die bij de gemeente ligt. Ten aanzien van
fietsverlichting heeft de gemeente met name een voorlichtende taak, al hoewel
dit geen wettelijke taak is. De Landelijke en regionale voorlichting voor een
goede fietsverlichting maakt onderdeel uit van de jaarlijkse campagne kalender
verkeersveiligheid (zie bijlage). Deze voorlichting vindt plaats in maanden van
het jaar dat schooljeugd in het donker de weg op moet. Dit jaar willen wij daar
in samenwerking met politie, Veilig Verkeer Nederland en zo mogelijk scholen
en fietsenmakers op in haken. Hoe we dat gaan doen zullen wij in de zomer
bespreken.

Vraag 2:

De politie lijkt nauwelijks te controleren op geen of slechte fietsverlichting. Hoe vaak
is er het afgelopen half jaar op gecontroleerd? Hoeveel bekeuringen zijn er
uitgeschreven? Zou dit item niet veel meer een speerpunt van de politie moeten zijn
Antwoord:
In afstemming met het bestuur en het Openbaar Ministerie stelt de politie de
prioriteiten vast in de aanpak van veiligheidsproblemen. Verkeersveiligheid
speelt daarin een belangrijke rol en zeker ook die van het fietsverkeer. De
technische staat van een fiets is de verantwoordelijkheid van de eigenaar c.q.
gebruiker. De politie handhaaft, ook op verlichting. Dit handhaven gebeurt
doorlopend en soms in grotere geplande controles. De afgelopen maanden heeft
de politie een waarschuwingsbeleid en een bekeuringsbeleid gevolgd. Dit om het
gedrag van fietsers te beïnvloeden en om de bewustwording van de noodzaak
van goede verlichting te vergroten. Naast de vele waarschuwingen heeft de
politie van het basisteam Heuvelrug bij verschillende fietsverlichtingscontroles
in december en januari jongstleden 94 bekeuringen uitgeschreven.
De aanpak op dit item zal de politie blijven voeren (zowel preventief, als
repressief) en , zoals hier boven bij vraag 1 aangegeven, dit jaar met andere
partners intensiveren. Overigens blijft de fietser zelf (of de ouders bij
minderjarigen) verantwoordelijk voor een deugdelijke fietsverlichting zodat
men ook in de duisternis veilig, en goed zichtbaar voor anderen, aan het verkeer
kan deelnemen..
Datum: 18 februari 2016
Tjapko Poppens
burgemeester
Tijd: 2 uur.

