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1.1 Op weg naar de toekomst 

Tja, hoe ziet de wereld van onze achterkleinkinderen eruit? Anders, 

maar hoeveel anders? Fantaseren over een verre toekomst leidt tot 

wilde gedachten. In deze inleiding wordt de mobiliteitsvisie direct al ter 

discussie gesteld. De uitwaaierende toekomst heeft het in zich om zich 

niet al teveel van onze plannen aan te trekken. Het kan alle kanten 

opgaan. Dit inleidende betoog concludeert dat we ons planmatige 

denken tegelijkertijd met een korreltje zout moeten nemen. Meer dan 

ooit zal het nodig zijn te blijven aanpassen en ons niet vast te bijten in 

één scenario. We stippen een aantal ontwikkelingen aan die onze 

manier van verplaatsen beïnvloeden. 

 

Zelfrijdende voertuigen 

Op dit moment wordt druk geëxperimenteerd met zelfrijdende 

voertuigen. 'Nederland wil een voortrekkersrol en de minister laat trots 

weten dat we over 20 jaar volledig automatisch rijden‘ meldt 

Kennislink. De deskundigen twijfelen ernstig aan het waarheidsgehalte, 

'Goed dat we experimenteren, maar het is een illusie om te denken dat 

we snel autonome voertuigen op de Nederlandse weg hebben'. 

Volgens deskundigen verschijnen in 2030 de eerste zelfsturende auto's 

op straat en in 2050 is het hele wagenpark zelfsturend. De weblog 

eindigt met het advies om het roze wolk-scenario van zelfsturende 

auto's, schoon vervoer, geen files en slachtoffers door te prikken. Het 

gaat om fundamentele keuzes in de markt en politiek die bepalen hoe 

het nieuwe tijdperk van mobiliteit eruit zal zien. 
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Nieuwe informatie bronnen 

En wat te denken van de ontwikkelingen op het gebied van big data. 

Hoe kunnen we de immense hoeveelheid data die we verzamelen 

gebruiken om een 'slimme' stad te creëren. Inmiddels is er de 

'Copenhagen Wheel'. In het achterwiel draagt de fiets twaalf sensoren 

mee die onder meer de stad voorziet van informatie over 

luchtverontreiniging, kuilen in de weg etc.  

 

 
 

Verkeer, een conservatief systeem 

Door het rapport 'De geschiedenis van de toekomst' van het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid worden we weer met beide 

benen op de grond gezet. In dit rapport wordt een studie gepresenteerd 

naar het scenario denken in de voorgaande decennia over de voorziene 

ontwikkeling van verkeer en mobiliteit uit het verleden. Soms zaten de 

scenarioschrijvers ernaast, maar meestal niet. 'Eigenlijk', zo concludeert 

het rapport, 'is het verkeer- en vervoerssysteem vooral een conservatief 

systeem: in 39 jaar is het nog steeds asfalt, auto's, vrachtauto's, 

spoorlijnen, havens enzovoort. Weliswaar is er van dit alles in 39 jaar 

tijd veel meer gekomen, soms schoner, stiller en veiliger, maar in 

wezen is het systeem onveranderd‘. Klaar dus, niets aan de hand. Er zal 

wel wat meer komen van het een en ander en wat minder van het 

volgende, maar de wereld in 2040 zal niet veel verschillen van de onze. 

En, ook dat is een visie. 

 

Maar de wereld verandert  

In hetzelfde jaar publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de studie 

'Waarmee verdient Nederland in 2040 zijn geld? Het is de meest 

robuuste scenariostudie van de afgelopen jaren en in de  

vier scenario's wordt een sterk veranderende en verstedelijkende 

wereld en daarmee Nederland beschreven. Steden gaan het worden en 

het lukt je om mee te doen in de 'rat race' of niet en in het laatste 

geval ben je gedoemd te verworden tot een troosteloos achterland. Het 

is erop of eronder. Een globale concurrentie waarin Hoogeveen overeind 

moet zien te blijven. De komende dertig jaar zullen nieuwe 

doorbraaktechnologieën (zoals bio- of nanotechnologie) zich 

ontwikkelen en zal intensieve samenwerking en afstemming tussen 

onderzoekers, ontwerpers, producenten en dienstverleners noodzakelijk 

zijn. Kennis en innovatie zijn en blijven de kern voor het succes van de 

Nederlandse economie. Een van de dominante aanbevelingen uit deze 

studie is om steden en infrastructuur te versterken. Grote steden 

moeten kunnen groeien, met een lokaal netwerk van openbaar vervoer 

en wegen en met excellente kennisinstituten. Kleine steden hebben 

behoefte aan uitstekende verbindingen in de vorm van snelwegen en 

ICT-netwerken.  

 



 

Mobiliteitsvisie 2017-2026 3

 

 

Een visie maken… 

Een visie op verkeer is dus al met al een hachelijke zaak, zeker als 

doorgeredeneerd wordt naar een verdere toekomst. Er zijn ontzettend 

veel variabelen waarmee rekening moet worden gehouden. Nieuwe 

energievormen, het politieke debat op mondiaal, Europees en nationaal 

niveau, de lobby van de energiesector, van de autofabrieken, allerlei 

technologische ontwikkelingen, het behoeftepatroon van gebruikers, de 

manier waarop we in de toekomst samenleven etc. etc. In deze 

mobiliteitsvisie wordt een dappere poging gedaan om een Hoogeveens 

plan uit te stippelen voor de komende jaren. Maar meer dan ooit zal het 

nodig zijn om te blijven aanpassen en ons niet vast te bijten in één 

scenario. 

 

 
 

 

1.2 Actualisatie mobiliteitsvisie Hoogeveen 

Hoogeveen heeft een markante en centrale positie in de regio Zuid‐

Drenthe en Noordwest‐Overijssel. Als schakel tussen de Vechtstreek en 

Drenthe en tussen Meppel, Emmen en de regio Assen‐Groningen ligt 

Hoogeveen boven op een knooppunt van hoogwaardige infrastructuur. 

 

Hoogeveen wil een aantrekkelijke en uitstekend bereikbare stad zijn 

voor haar inwoners, werknemers en bezoekers. Om dat te kunnen zijn, 

is er behoefte aan een prettige woon- en leefomgeving. Bereikbaarheid 

en mobiliteit maken daarvan deel uit, maar staan zeker niet op zichzelf. 

Ze bevinden zich in het ruimtelijk, economisch en maatschappelijk 

speelveld. Binnen dat speelveld gaan de ontwikkelingen snel.  

 

Het maken van een visie op mobiliteit is omgaan met onzekerheden, 

meerdere scenario’s in het oog houden en snel reageren als dat kan en 

moet. We weten waar we nu staan, we weten wat de kracht van 

Hoogeveen is en er is een structuurvisie Hoogeveen 2.0 met richting 

naar de toekomst. Daarnaast weten de inwoners en belanghebbenden 

goed wat ze willen. Er is dus wel zekerheid. Juist deze elementen 

vormen de basis voor de ‘Nieuwe visie op mobiliteit’ van Hoogeveen.  
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Actualisatie Mobiliteitsvisie 2008 

De huidige Mobiliteitsvisie dateert uit 2008 en is op een aantal punten 

ingehaald door de realiteit. Nieuwe visies, ontwikkelingen zowel binnen 

de gemeente als bij hogere overheden en technologische vooruitgang 

zorgen ervoor dat er nieuw mobiliteitsbeleid nodig is. In het 

collegeakkoord ‘Kijken in Kansen’ is het programma ‘Veilige 

bereikbaarheid’ opgenomen met twee doelen: 

■ verbeteren van de bereikbaarheid; 

■ verbeteren van de verkeersveiligheid. 

 

Voor u ligt de nieuwe geactualiseerde Mobiliteitsvisie voor de periode 

2017-2026. Hierin legt de gemeente de kernwaarden vast en hoe we die 

met verschillende opgaven gaan bereiken.  

 

In deze herijking van de verkeersvisie is de mening van inwoners en 

ondernemers meegenomen. Er zijn bijeenkomsten geweest: een 

workshop waarin belangenorganisaties en ondernemers konden 

meedenken over de nieuwe koers en ook de bewoners zijn uitgenodigd 

om mee te praten. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Leeswijzer 

De opbouw van de mobiliteitsvisie is weergegeven op de volgende 

pagina. Eerst komt aan bod hoe Hoogeveen er, anno 2017, voorstaat op 

het gebied van verkeer en vervoer. Daarna worden belangrijke macro- 

en mobiliteitstrends benoemd die invloed hebben op het toekomstige 

verkeers- en vervoersbeleid van Hoogeveen. Hieruit zijn de 

kernwaarden geformuleerd en dit geheel heeft geleid tot het 

benoemen van een aantal opgaven. Na behandeling van de 

mobiliteitsvisie wordt deze verder uitgewerkt naar een 

uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt samen met onder andere inwoners, 

werkgevers en belangengroeperingen. 
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Figuur opbouw Mobiliteitsvisie 
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2.1 Mobiliteitsvisie 2008 

In 2008 is de vigerende mobiliteitsvisie opgesteld. Toen koos 

Hoogeveen op het gebied van wonen en werken ruimtelijk gezien 

vooral voor inbreiding in plaats van uitbreiding. De andere toen 

belangrijke ontwikkeling was de landelijke verwachting dat de 

hoeveelheid auto’s zal toenemen, evenals de hoeveelheid verkeer. 

 

Zonder maatregelen hebben deze ontwikkelingen negatieve gevolgen 

voor de bereikbaarheid van Hoogeveen, maar ook voor de 

verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Om deze problemen zoveel 

mogelijk te voorkomen of tot een minimum te beperken, geeft de 

mobiliteitsvisie uit 2008 het te voeren beleid weer. Hieronder zijn in het 

kort de belangrijkste strategische keuzes binnen de mobiliteitsvisie uit 

2008 weergegeven. 

 

Auto primair vervoermiddel 

Binnen de mobiliteitsvisie uit 2008 is ervoor gekozen dat de auto het 

belangrijkste vervoermiddel is en blijft. De fiets en openbaar vervoer 

vormen daarbij een goed alternatief voor de auto, waarbij voor 

Hoogeveen de nadruk is gelegd op de fiets. Het is echter de reiziger zelf 

die de afweging maakt van welk vervoermiddel hij of zij gebruik maakt. 

De gemeente Hoogeveen faciliteert het gebruik van het openbaar 

vervoer en de fiets door voor een goede infrastructuur en voorzieningen 

te zorgen. 

 

Aanwijzen hoofdwegenstructuur 

Voor de kern Hoogeveen, de dorpen en het buitengebied is een 

hoofdwegenstructuur aangewezen. Deze staat op de volgende pagina. 

2  
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Door de hoofdwegenstructuur aantrekkelijker te maken dan de overige 

wegen bundelt het verkeer. Binnen de bebouwde kom is het streven 

het verkeer op de hoofdwegen zoveel mogelijk door te laten stromen 

middels het treffen van gerichte maatregelen en het hanteren van een 

maximumsnelheid van 50 km/uur. De overige wegen en straten 

worden op een sobere wijze ingericht als 30 km-zones. 

 

In het buitengebied en de dorpen bundelt het verkeer door tussen de 

dorpen onderling en tussen de dorpen en de kern Hoogeveen in ieder 

geval één route aan te wijzen als hoofdroute. Op deze hoofdroute staat 

de doorstroming van het verkeer centraal, samen met de 

verkeersveiligheid. Daarom is het fietsverkeer op deze hoofdwegen 

gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Overigens is in het kader 

van Duurzaam Veilig op alle gemeentelijke wegen in het buitengebied 

een maximumsnelheid van 60 km/uur ingevoerd.  

 

Het bundelen van het verkeer op de hoofdwegenstructuur heeft ook het 

voordeel dat gericht maatregelen te treffen zijn op het gebied van 

verkeersveiligheid en leefbaarheid. Denk hierbij aan de verdere 

invoering van Duurzaam Veilig, het kunnen scheiden van snel en 

langzaam verkeer, maar ook het gericht treffen van maatregelen op het 

gebied van geluidhinder en luchtkwaliteit. 

 

 

 

 

2.2 Evaluatie ringenstructuur/bereikbaarheid 

Ringenstructuur 

Sinds het Verkeersplan 1991 is door de gemeente ingezet op een 

wegenstructuur die is opgebouwd vanuit het zogenaamde 

‘drieringenstelsel’ of ‘drieringenstructuur’. Het gaat uit van het principe 

met een buitenring, een binnenring en een centrumring met wegen die 

deze ringen met elkaar verbinden om het verkeer ‘naar binnen’ of ‘naar 

buiten’ te geleiden (de ‘radialen’). De gebieden binnen de ringen- en 

radialenstructuur hebben een verblijfsfunctie. Hier hoort idealiter alleen 

gemotoriseerd verkeer te komen dat een herkomst of een bestemming 

heeft in het betreffende gebied. De buitenring (vooral het deel binnen 

de kern) is bedoeld om de kern af te schermen van het woon-

werkverkeer en het industrieverkeer dat geen herkomst of bestemming 

heeft in de kern. De binnenring is bedoeld om het verkeer tussen de 

diverse wijken af te wikkelen en de centrumring vooral als 

ontsluitingsweg/parkeerroute voor het centrum. In de mobiliteitsvisie 

uit 2008 is het werken op basis van deze structuur herbevestigd.  

 

Realisatie 

Door de jaren heen zijn diverse grote en kleine projecten uitgevoerd ter 

invulling en/of ondersteuning van de gewenste wegenstructuur. Een 

overzicht daarvan is opgenomen op de volgende pagina. 
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Reconstructies sinds februari 2008 t/m 2016 

1. Aanleg rotonde Mr. Cramerweg-Buizerdlaan-Melkweg 

2. Aanleg rotonde Weg om de Oost – Coevorderstraatweg 

3. Aanleg rotonde Zuidwoldigerweg – Bethesdastraat – Jos van Aalderen 

4. Aanleg rotonde Galileïlaan – Mr. Cramerweg 

5. Aanleg rotonde Weg om de Oost – Stephensonstraat 

6. Aanleg rotonde VLS-Schutstraat 

7. Aanleg rotonde Schutstraat-Het Haagje-Alteveerstraat (ovale rotonde) 

8. Aanleg rotonde Zuidwoldigerweg-A28 op- en afrit 

9. Aanleg rotonde Mr. Harm Smeengelaan-Kinholtsweg 

10. Reconstructie Schutstraat tussen Zuiderweg en A28 en nieuwe VRI 

Schutstraat-Griendtsveenweg + oostelijke aansluiting A28 

11. Reconstructie Zuidwoldigerweg incl. eenzijdig fietspad  

12. Aanpassingen Griendtsveenweg, onder meer linksaffer parkeerterrein AH 

13. Reconstructie Mr. Cramerweg tussen A37 en VRI Kanaalweg 

14. Reconstructie Schutstraat tussen Kruis en Zuiderweg 

15. Reconstructie Hoofdstraat Noord 

16. Notaris Mulderstraat (en Centrumruit) in twee richtingen berijdbaar 

17. Afsluiting doorsteken centrum Hoogeveen, aanpassingen Raadhuisstraat en 

Grote Kerkstraat/Schoolstraat. 

18. Reconstructie Zuiderweg naar woonstraat met 30 km/h 

19. Aanleg Vliegveldweg en nieuwe VRI Vliegveldweg-Edisonstraat 

20. Herinrichting Industrieweg 

21. Reconstructie centrumgebied Nieuwlande 

22. Dorpsstraat Pesse gereconstrueerd 

23. Het Hoekje en de Riegshoogtendijk in Hollandscheveld gereconstrueerd. 

24. Nieuwe spoorwegovergang Pesserstraat, fietssuggestiestroken Pesserstraat 

25. Spoorwegovergang verbreed met fietspaden. 

26. Stationsstraat en deel Crerarstraat heringericht  

27. Aanleg Verlengde Griendtsveenweg, nieuw P+R terrein. 

28. Reconstructie Stationsplein 

29. Marconistraat voorzien van rode fietssuggestiestroken en versmald 

30. Bethesdastraat voorzien van rode fietssuggestiestroken 

31. Fietspad langs Zwartschaap 

32. Fietspad langs Coevorderstraatweg 

33. Verbreding fietspad Griendtsveenweg 

34. Middengeleiders Zuidwoldigerweg/Nijstad (bij de sluis) 

35. Koedijk ingericht als fietspad 

36. Aanleg middengeleiders Zuiderweg-Eikenlaan 

37. Aanleg fietsstroken Alteveerstraat 
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Evalueren functioneren 

Voor wat betreft navolgende beoordeling van het functioneren van de 

drieringenstructuur is gebruik gemaakt van observaties op straat en 

kennis uit het verkeersmodel. Externe (lokaal bekende) 

verkeerskundige hebben samen met de experts binnen de gemeente 

een analyse opgesteld. De analyse bestaat uit een zo objectief 

mogelijke beschrijving van de sterke, maar ook de minder sterke 

kanten van de ringenstructuur. De analyse is in voorliggende paragraaf 

opgenomen. Hierbij is wel nadrukkelijk geprobeerd om uit ‘details’ (die 

door sommige betrokkenen of belanghebbenden waarschijnlijk niet als 

details worden gezien) weg te blijven. Deze zullen nadere aandacht 

krijgen bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma en de fietsnota. 

 

 
 

 

Centrumring 

De gehele centrumring is sinds 2012 als geheel een in twee richtingen 

te berijden voorrangsweg (50 km/uur), nagenoeg geheel voorzien van 

vrijliggende fietspaden. De meeste zijwegen zijn uitgevoerd als 

inritconstructie. Parkeervoorzieningen worden met bebording 

aangeduid. In 2014 zijn de doorsteken in het centrum (Grote Kerkstraat 

en Nicolaas Beetsstraat/Jonkheer de Jongestraat) afgesloten voor 

doorgaand autoverkeer, waarmee het functioneren van de centrumring 

verder ondersteund wordt. Gezien de functie van de centrumring heeft 

de (veilige) oversteekbaarheid voor fietser en voetgangers een hogere 

prioriteit dan doorstroming. De oversteekbaarheid wordt op 

verschillende plaatsen ondersteund door de aanleg van 

middengeleiders (bijvoorbeeld Van Limburg Stirumstraat, Notaris 

Mulderstraat etc.). Voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s, zebrapaden) 

worden alleen aangelegd op locaties waar grotere hoeveelheden 

voetgangers geconcentreerd oversteken (bijvoorbeeld Het Haagje). De 

centrumring is visueel duidelijk herkenbaar. 

 

De centrumring functioneert voor verkeer van en naar het centrum zoals 

bedoeld. Wel worden delen van de centrumring ook nog gebruikt door 

verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft in het centrum heeft. 

Het ‘doorgaand verkeer’ op de route Schutstraat – Haagje – Mr. 

Cramerweg gebruikt de centrumring als binnenring. Door middel van 

vormgeving (onder andere Het Kruis met VOP’s, de inrichting als 

winkelstraat met parkeerplaatsen langs de rijbaan etc.) wordt het 

gewenste gebruik zo maximaal mogelijk ondersteund. De situatie is op 

structuurniveau niet ideaal, maar wel optimaal.  
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Dit betekent niet dat er geen aandachtspunten zijn. Hoewel er op het 

gebied van bereikbaarheid en doorstroming geen bijzondere 

knelpunten meer zijn en objectieve ongevallencijfers geen 

concentraties meer laten zien, verdienen de volgende zaken nadere 

aandacht bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma en de 

fietsnota: 

■ verdere verbetering van de oversteekbaarheid en/of tegengaan van 

onveiligheidsgevoelens zoals bijvoorbeeld op het kruispunt 

Schutstraat-Schutsplein (slecht uitzicht in combinatie met een hoge 

intensiteit op de Schutstraat; mogelijk is het instellen van ingaand 

eenrichting verkeer een oplossing. Aanpassing van het kruispunt 

Alteveerstraat – Piet Heinstraat is dan wel nodig); 

■ het ontbreken van fietspaden langs Het Haagje en langs de Notaris 

Mulderstraat is een punt, dat over enkele jaren echter tot het 

verleden zal behoren; 

■ het functioneren van het kruispunt Haagje – Schutstraat blijft in 

bepaalde mate onderwerp van discussie. Hoewel de situatie er voor 

wat betreft veiligheid en doorstroming zeker niet op achteruit is 

gegaan wordt dit niet altijd zo ervaren. Met name het voorrang 

moeten verlenen aan voetgangers op de VOP’s (met een trage 

doorstroming als gevolg) wordt nogal eens als onprettig ervaren; 

■ de aantakking van de Beukemastraat op Het Haagje. Ideaal zou zijn 

om de straat aan te takken op de rotonde. Momenteel is de 

Beukemastraat tweerichtingverkeer. Hierdoor keert verkeer op Het 

Haagje vanuit oostelijke richting bij het Kaaplaantje om vervolgens 

de Beukemastraat in te rijden. (mogelijk is het weer instellen van 

eenrichtingverkeer op de Beukemastraat de oplossing). 

 
 

Binnenring 

De binnenring is uitgevoerd als een in twee richtingen te berijden 

voorrangsweg (50 km/uur) en geheel voorzien van vrijliggende 

fietspaden. Voor het overgrote deel wordt de binnenring inderdaad 

gebruikt voor verplaatsingen tussen de wijken en voor verkeer vanaf en 

naar bestemmingen buiten Hoogeveen (ontsluiting vanaf en naar de 

snelwegen). Gezien de functie van de binnenring is de 

oversteekbaarheid voor fietser en voetgangers gelijkwaardig aan de 

doorstroming, waarbij veiligheid een randvoorwaarde is. Veel van de in 

het verleden bestaande problemen (zoals de verdeling van het verkeer 

over de Carstenstraat en Zuiderweg en de verkeersafwikkeling bij Klok) 

zijn aangepakt. Net zoals voor de centrumring geldt echter dat, ondanks 

voldoende capaciteit/doorstroming en voldoende verkeersveiligheid, 

een aantal aandachtspunten zijn in het functioneren van de binnenring 

(inclusief de verbindingen tussen binnenring en centrumring).  
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Een aantal voorbeelden: 

■ de route Carstenstraat – Zuiderweg – Lomanlaan – Boekweitlaan kan 

voor wat betreft afstand en reistijd op drukke momenten niet 

concurreren met de route Schutstraat – Het Haagje – Mr. Cramerweg; 

■ de Brinkstraat is aan de noordzijde van het centrum bedoeld als 

verbinding tussen de centrumring en de binnenring. Een deel van het 

verkeer maakt echter gebruik van de Van Limburg Stirumstraat; 

■ De situatie op het kruispunt Schutstraat – Griendtsveenweg is niet 

ideaal, maar gezien de beperkte fysieke ruimte en de aanwezige 

belemmeringen wel de best haalbare situatie; 

■ De verkeerssituatie op het kruispunt Kanaalweg – Wolfsbosstraat die 

door de aanleg van een rotonde verbeterd zou kunnen worden. 

 

Buitenring 

Op de buitenring is de doorstroming belangrijk. In de mobiliteitsvisie uit 

2008 waren de knelpunten de vele toegangen naar de bedrijven aan de 

Stephensonstraat en de korte afstand tussen de rotondes in de 

Edisonstraat. Met de aanleg van de Vliegveldweg zijn deze knelpunten 

opgelost. Daarnaast zijn op diverse locaties rotondes aangebracht 

waarbij ook de oversteken voor de fiets verbeterd zijn. Het knelpunt dat 

de afgelopen jaren is ontstaan ligt rond aansluiting A28 Fluitenberg. Hier 

is het nodig maatregelen te nemen op de vierkruispunten die onderdeel 

uit maken van deze streng Fluitenbergseweg – Middenveldweg. 

 
 

Conclusie 

De diverse aandachtspunten geven aan dat de ringenstructuur op 

structuurniveau zeker niet ideaal werkt, maar wel optimaal. Er blijven 

een aantal nadelen aanwezig (zoals het gebruik van de centrumring als 

‘alternatieve’ route voor de binnenring), waarvan de oorzaak met name 

ligt in historische structuren van het stedelijk gebied met veelal een 

rechtlijnig karakter. Het volledig afdwingen van het gewenste gebruik 

zal daarom niet lukken. Dit geeft echter wel direct de noodzaak aan om 

de oversteekbaarheid van de centrumring en meer in het algemeen de 

plek van langzaam verkeer in en om het centrum goed te waarborgen. 

Zoals aangegeven zal bij de uitwerking van deze mobiliteitsvisie een 

nadere uitwerking worden gegeven van voorgaande analyse en de 

aandachtspunten.  
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2.3 Evaluatie verkeersveiligheid/leefbaarheid 

Verkeersveiligheid 

Als er gesproken wordt over verkeer en vervoer, gaat het al snel over 

verkeersveiligheid. We meten de verkeersveiligheid in Hoogeveen in 

eerste instantie af aan het aantal verkeersongevallen met slachtoffers, 

zoals deze zijn geregistreerd. In onderstaande figuur is te zien dat er de 

laatste jaren een dalende trend is in het aantal verkeersslachtoffers, 

overeenkomstig het landelijke beeld. Het aantal verkeersslachtoffers is 

in de gemeente Hoogeveen tussen 2001 en 2015 met 69% afgenomen. 

Hieruit valt te concluderen dat de feitelijke verkeersveiligheid in de 

gemeente is toegenomen.  

 

 
 

Echter, er gebeuren meer ongevallen dan er geregistreerd worden. De 

registratie van politie is jarenlang onvoldoende geweest. Dit gaat niet 

alleen om ongevallen waarbij alleen schade te betreuren is. Ook als 

gekeken wordt naar het aantal slachtoffers dat op de spoedeisende 

hulp terechtkomt na een verkeersongeval is dat hoger dan in de 

registratie van ongevallen naar voren komt. De laatste twee jaar komt 

weer betere informatie beschikbaar. De laatste twee jaar is ook een 

toename in het aantal slachtoffers en ernstige slachtoffers is te zien. 

Onduidelijk is of de verbeterde registratie of een daadwerkelijk hoger 

aantal ongevallen de oorzaak is. Daarom blijft, verkeersveiligheid een 

aandachtsgebied. 

 

Uit een nadere analyse van de ongevalsgegevens blijkt dat een aantal 

groepen verkeersdeelnemers (zowel gerangschikt naar leeftijd als naar 

vervoermiddel) relatief gezien vaker bij ongevallen is betrokken dan 

andere groepen. Dit betreft vooral de jongere verkeersdeelnemer (fiets 

en bromfiets) en de oudere verkeersdeelnemer (auto en fiets). 

 

De toename van de verkeersveiligheid is onder andere gerealiseerd 

dankzij de inzet op permanente verkeerseducatie en het opnemen van 

Duurzaam Veilig in het beleid. Het inrichten van 30 km/uur-gebieden 

binnen de bebouwde kom en 60 km/uur-gebieden buiten de bebouwde 

kom nagenoeg volledig afgerond. Met een paar uitzonderingen. De 

dorpen zijn niet allemaal volledig 30 km/uur-gebied geworden. Soms is 

dit alleen in de kern doorgevoerd. Een en ander is echter in overleg met 

betrokkenen tot stand gekomen; er is maatwerk verricht. 
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Leefbaarheid – Geluid en lucht 

Geluid(overlast) kan zeer hinderlijk zijn en daarom streeft de gemeente 

naar het beperken van het aantal geluidgehinderden en het voorkomen 

van nieuwe saneringsgevallen. De gemeente heeft goed inzicht in de 

geluidssituatie binnen de gemeente (er is een geluidniveaukaart 

aanwezig) en wordt gewerkt aan het saneren van woningen die een te 

hoge gevelbelasting kennen.  

 

De kwaliteit van de buitenlucht één van de belangrijke factoren die 

direct de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloedt. In de gemeente 

worden de luchtkwaliteitseisen momenteel nergens overschreden en 

de gemeente streeft dan ook naar het behoud van een goede 

luchtkwaliteit. De gemeente heeft goed inzicht in de luchtsituatie 

binnen de gemeente (er is een luchtkwaliteitskaart) en ieder nieuw 

ruimtelijk plan wordt getoetst aan de luchtkwaliteitseisen om te 

voorkomen dat knelpuntsituaties voor de luchtkwaliteit ontstaan. 

 

 

Parkeren 

Het streven is een situatie waarin een evenwicht tussen parkeren en 

andere ruimtelijke functies ontstaat. Oudere woonwijken hebben 

incidenteel fricties tussen parkeervraag en –aanbod. De openbare 

ruimte van deze wijken is indertijd ingericht op basis van een lager 

autobezit dan nu het geval is waardoor de capaciteit ontbreekt om de 

toenemende parkeerdruk op te vangen. 

 

In het stadscentrum kunnen automobilisten aan beide zijden achter de 

winkelstraat hun auto kwijt op een van de parkeerpleinen. Het is maar 

zo'n 50 meter lopen door 1 van de gangetjes en parkeren in het 

centrum van Hoogeveen is met een tarief van € 1,50 per uur het 

goedkoopst in heel Drenthe. Op De Kaap wordt een nieuwe 

parkeergarage gerealiseerd voor het stadscentrum. Deze parkeergarage 

wordt zeer binnenkort geopend. 

 

Afgelopen jaar heeft de gemeente Hoogeveen alle parkeerautomaten in 

het centrum vervangen door moderne exemplaren. Alle automaten 

werken met een pinpas en op alle pleinen is centraal nog een 

muntautomaat geplaatst. Sinds juni vorig jaar is het zogenaamde 

'mobiel parkeren' ingevoerd. Je kunt via een app of met een sms 

(achteraf) betalen voor parkeren. 
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3.1 De wereld verandert 

Voordat we stip op de horizon definiëren, is inzicht in de trends nodig. 

De wereld om ons heen is immers steeds in beweging. Wat zijn de 

grote bewegingen? 

 

 
 

Wat we zien veranderen 

Europa vergrijst, hoger opgeleiden trekken naar de stad om te studeren 

en te werken. Het platteland krimpt. Groei van wereldbevolking en 

economie betekent het ontstaan van schaarste aan natuurlijke 

grondstoffen. Een roep om verduurzaming van de samenleving wordt 

versneld door de sterke digitalisering van onze samenleving. Nooit is 

het zo eenvoudig geweest een grote groep mensen binnen een zeer 

korte periode te bereiken. Deze reikwijdte maakt dat nieuwe producten 

sneller ontwikkeld en verspreid worden binnen de samenleving. 

Digitalisering helpt ons ook efficiënter met onze tijd om te gaan op 

basis van individuele voorkeuren. Denk aan het nieuwe werken, 

3  
 
Wat komt er op 
ons af? 
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winkelen of individuele reisinformatie. Tot slot leven we in onzekere 

tijden. Of trends doorzetten en in welke mate is erg onzeker. Misschien 

gebeurt er wel iets heel anders met een groot effect. Flexibel plannen 

lijkt het enige juiste antwoord. 

 

 
 

Wat betekent dit voor ons mobiliteitsgedrag? 

Na jaren van groei stabiliseert de (auto)mobiliteit in Nederland. De 

groei lijkt eruit. In de huidige tellingen zien we dat beeld terug. Kijkend 

naar de demografische ontwikkeling van Nederland is een afvlakking 

van de groei een logisch uitgangspunt. Digitalisering en verdere 

technologische ontwikkelingen helpen de reizigers efficiëntere reizen te 

maken. Ze kunnen beter geïnformeerd steeds hun optimale keuze 

maken tussen verschillende vervoerswijzen, gebaseerd op hun eigen 

voorkeuren. Door digitalisering ontstaat er tevens inzicht in de behoefte 

van de klant, bijvoorbeeld in route of abonnementsvorm. Hierop kunnen 

netwerken worden geoptimaliseerd en kan een vervoersproduct 

klantvriendelijker worden gemaakt. Technologie bracht ons de E-Bike en 

wellicht straks nog meer andere vervoersvormen. Het slimmer maken 

van voertuigen is een speerpunt in de automotive-industrie. 

Vrachtwagens in ‘treintjes’ tot zelfrijdende auto’s lijken in 2030 binnen 

handbereik. Vooral binnen stedelijk gebied met veel interactie tussen 

verkeersdeelnemers is dit nog een opgave.  

 

 

3.2 Dat merkt ook Hoogeveen 

Ook in Hoogeveen verandert de wereld: 

■ bevolkingsgroei: 5% bevolkingsontwikkeling in de gemeente tussen 

2010-2030 (54.800 in 2010 naar 58.000 inwoners in 2030, 

Woonvisie); 

■ vergrijzing: meer 65+ en vooral 75+ groeit na 2020 snel (Woonvisie); 

■ tot 2020 zal het verkeer blijven groeien, vooral de groei van het 

vrachtverkeer. Na 2020 stagneert de groei in verband met de 

stagnatie in de groei van de bevolking. 

 

Opkomst elektrische auto en fiets 

De verkoop van de E-bike blijft groeien. De verwachting is dat dit alleen 

maar meer wordt. Ook de elektrische auto rukt steeds meer op en het 

gebruik van waterstof als brandstof is in ontwikkeling. Het aandeel 

auto’s zonder fossiele brandstof zal blijven groeien. Dit heeft gevolgen 

voor bijvoorbeeld parkeren: elektrische oplaadpalen worden steeds 

belangrijker.  
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Internet winkelen en veranderende binnenstad 

Het centrum is, met haar winkels en horeca, een belangrijk 

voorzieningengebied in Hoogeveen. De meeste binnensteden in 

Nederland zullen moeten blijven transformeren, zo ook Hoogeveen. Een 

prettige, aantrekkelijke omgeving waar iets valt te beleven komt 

centraal te staan. De binnenstad zal indikken (Schutstraat en Het 

Haagje) het kernwinkelgebied (Hoofdstraat) blijft bestaan. Kortom: 

‘sfeer, beleving en gezelligheid’. De consequenties hiervan voor 

mobiliteit zijn moeilijk in te schatten. Mobiliteit is volgend aan deze 

ontwikkeling, maar mag geen beperkende factor zijn en liefst de 

kansen van de ontwikkelingen faciliteren. Een goede bereikbaarheid 

met alle vervoerswijzen blijft een belangrijke voorwaarde voor het 

functioneren van de binnenstad. Het pluspunt van Hoogeveen is de 

goede bereikbaarheid en de parkeerplekken vlakbij de winkels en 

voorzieningen. Voor de regiofunctie is het belangrijk hieraan blijvende 

aandacht te schenken. 

 

 
 

Provinciaal beleid (fiets) 

De ambitie van de provinciale fietsnota 2014-2020 ‘Drenthe fietst 

verder’ is: In 2020 is de provincie Drenthe de gezondste fietsprovincie 

van Nederland. Gezond betekent dat je fietst in een verkeers- en 

sociaalveilige omgeving, waarbij jong en oud voldoende bewegen. 

Daarnaast profiteert ook het Drentse bedrijfsleven mee door 

werknemers die gezond, veilig en snel met de fiets (al dan niet in 

combinatie met het OV) hun werk bereiken. Ook is er in Drenthe een 

economisch gezonde fietsrecreatiesector. 

 

De provincie realiseert deze ambitie met vier pijlers: 

1. meer mensen op de fiets; 

2. veilig fietsen; 

3. compleet fietsnetwerk; 

4. aantrekkelijk toeristisch fietsproduct. 
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3.3 Hoogeveen omarmt vernieuwing  

De Innovatietheorie van Rogers is een theorie die iets vertelt over de 

verspreiding van een innovatie (een nieuw product of idee) binnen een 

groep. Centraal in de theorie staat de beschrijving van de levenscyclus 

van een innovatie. Rogers onderscheidt vijf stadia, waarin vijf 

verschillende groepen worden onderscheiden die het product of nieuwe 

idee accepteren: 

■ innovatoren (innovators); 

■ pioniers (early adopters); 

■ voorlopers / voorlopende meerderheid (early majority); 

■ achterlopers / achterlopende meerderheid (late majority); 

■ achterblijvers (laggards). 

 

 

 
 

 

Hoogeveen is nuchter, maar ook modern en bij de tijd. Daarom 

omarmen we nieuwe ontwikkelingen als deze bewezen zijn. Weliswaar 

lopen we niet met alles voorop - als Innovatoren of Pioniers, maar zijn 

alert op nieuwe ontwikkelingen en technieken. Hoogeveen maakt 

onderdeel uit van de meerderheid, en wil voorloper zijn met nieuwe 

ontwikkelingen die op een goede manier kunnen worden toegepast. 

Daarbij wordt actief en vanuit een positieve houding meegedacht met 

initiatieven vanuit de samenleving. 

In Hoogeveen zijn Slimme Mobiliteits-toepassingen welkom, vooral als 

die onze kernwaarden duurzaamheid, economische bereikbaarheid en 

veiligheid bevorderen. Deze kernwaarden worden in hoofdstuk 4 

beschreven.  
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4.1 Kernwaarden 

De mobiliteitsvisie uit 2008 is voor een groot deel uitgevoerd, maar er 

zijn een aantal ontwikkelingen gaande die vragen om sturing. Deze 

veranderingen zijn de kernwaarden van deze visie. De kernwaarden zijn 

hieronder toegelicht en in de vorm van afgeleide opgaven in de 

navolgende paragrafen uitgewerkt. 

 

Duurzaamheid  

De gemeente gaat door met het stimuleren van duurzame 

vervoerwijzen door het stimuleren van het gebruik van de fiets en het 

faciliteren van het elektrisch rijden. Actuele thema’s zijn bijvoorbeeld 

groene brandstoffen, uitstootbeperking, elektrisch (auto)rijden, en 

thuiswerken dankzij ICT. Hoogeveen heeft aandacht voor duurzame 

mobiliteit door gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te 

bevorderen, als alternatief voor de auto. Hoogeveen blijft inzetten op 

het verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de 

hoofdwegen. Inzetten op verbetering van de fysieke leefomgeving en 

op duurzame mobiliteit, ondermeer door het terugdringen van 

geluidsoverlast, besparing van energie en CO2 en verbetering van de 

luchtkwaliteit. 

 

Economische belang bereikbaarheid 

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Op 

dit moment is de bereikbaarheid van Hoogeveen goed. Hoogeveens 

goede bereikbaarheid is voornamelijk het gevolg van de ligging aan de 

autosnelwegen A28 en A37, met drie aansluitingen op de kern 

Hoogeveen en nog eens drie aansluitingen op de dorpen en het 

buitengebied. De autosnelwegen hebben voldoende capaciteit. Binnen 

4  
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de kern Hoogeveen liggen een aantal locaties waar veel economische 

activiteiten plaatsvinden: het centrum, bedrijventerreinen De Wieken en 

Buitenvaart, de omgeving van het Bethesda-ziekenhuis en de omgeving 

van het NS-station. Voor deze locaties zijn goede directe aansluitingen 

op de provinciale en de rijkswegen belangrijk. Kortom de 

bereikbaarheid is één van de motoren van de economische 

ontwikkeling van Hoogeveen. Die moet dan ook op orde zijn en blijven.  

 

 
 

Inclusieve samenleving 

Het is belangrijk dat alle mensen, dus ook mensen met een (visuele of 

fysieke) beperking, in staat zijn gebruik te maken van voorzieningen 

zoals winkels, culturele en gezondheidscentra. Dit stelt eisen aan de 

inrichting van de openbare ruimte. Het ‘Advies Blindegeleidelijnen (BGL) 

en Gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP)’ geeft hieraan invulling. Ook 

het publiek vervoer De Bij speelt hierin een rol. En der toenemende 

vergrijzing versterkt de noodzaak voor inclusieve samenleving. 

Voorbeelden zijn: het verwijderen van ongewenste objecten/obstakels 

en bebording in de openbare ruimte en het verbeteren van overgangen 

van trottoirs naar rijbaanhoogte en te hoge drempels/plateaus. Kortom 

een verkeersveilige openbare ruimte. 

Fiets: schakel tussen beleidsvelden 

De fiets is de meest duurzame vorm van vervoer. De fiets is de schakel 

tussen duurzaamheid, gezondheid, sport, recreatie en economie. Zo 

staat in de JOGG aanpak gemeente Hoogeveen: Organiseren van een 

gemeente breed project ‘stimuleren van fietsen’. De fiets moet het 

vervoermiddel in de stad worden waarmee men het meest efficiënt en 

gemakkelijk kan verplaatsen. De fiets is daarom naast de auto het 

vervoersmiddel waarop we willen inzetten. 

 

 
 

Kernopgaven 

De verschillen tussen de kernwaarden enerzijds en de in voorgaande 

hoofdstukken beschreven huidige situatie en toekomstige 

ontwikkelingen vormen de kernopgaven van de mobiliteitsvisie. Deze 

zijn in navolgende paragrafen uitgewerkt. 

■ auto: een goede bereikbaarheid faciliteren door de 

hoofdinfrastructuur op orde te hebben en te houden; 

■ fiets: auto en fiets op gelijkwaardigheid niveau brengen. Dit 

betekent meer kwalitatief hoogwaardige, comfortabele infrastructuur 
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voor de fiets, niet per se gekoppeld aan autoverbindingen. Waar het 

kan en verkeersregels het toelaten vaker voorrang voor de fiets. 

Stallen van de fiets moet overal goed mogelijk zijn. 

■ openbaar vervoer: kansen pakken; 

■ Verkeersveiligheid: actief op orde houden. 

 

 

4.2 Auto: blijven faciliteren en initiatieven 
ondersteunen 

Het autogebruik zal naar verwachting toenemen tot 2020 en daarna 

stabiliseren of slechts licht toenemen. De ontwikkelingen op het gebied 

van verkeer en vervoer, zoals intelligente transportsystemen (ITS), 

maken dat auto’s efficiënter door het verkeer bewegen, al dan niet 

uitgevoerd door een intelligent systeem in de auto zelf of de 

bestuurder. Door het beter benutten van bestaande infrastructuur kan 

de capaciteit van wegvakken indien nodig verder toenemen. De tijd van 

het aanleggen van nieuwe infrastructuur is daarmee dus deels voorbij. 

 

De evaluatie van de ringenstructuur laat zien dat er nog wel knelpunten 

binnen de gemeente Hoogeveen bestaan. De doorstroming en 

veiligheid zijn niet altijd optimaal. Er moet blijvend gewerkt worden aan 

het verbeteren van de doorstroming op de hoofdwegen. Dit draagt bij 

aan het beter economische functioneren van de stad en de leefbaarheid 

in de verblijfsgebieden.  

 

 

 

 

Kernopgaven intern 

Hoewel de inzet op de fiets wordt verhoogt en op gelijk niveau met de 

auto wordt gebracht, blijft de auto belangrijk binnen Hoogeveen. Het 

intern gebruiken van de auto blijft Hoogeveen faciliteren. Automobiliteit 

mag, maar niet altijd en overal: leefbaarheid en veiligheid kunnen 

grenzen stellen. De gebruiker maakt de keuze met de auto, de fiets of 

een andere modaliteit te reizen. Om de auto te blijven faciliteren zijn er 

de volgende opgaven: 

■ uitbouwen van de goed functionerende hoofdwegenstructuur zoals 

in vigerende visie draagt bij aan een betere bereikbaarheid, 

verkeersveiligheid en leefbaarheid in Hoogeveen; 

■ behouden en verbeteren wat we hebben opgebouwd: beheer en 

onderhoud is dus belangrijk; 

■ parkeerterreinen centrum: geen vermindering van het aantal 

parkeerplaatsen, wel zichtbaarheid/vindbaarheid, comfort/beleving 

verder verbeteren. 

 

Kernopgaven extern 

Buiten Hoogveen zet Hoogeveen in op een goede externe 

bereikbaarheid door relevante geluiden te laten horen om daarmee 

initiatieven te ondersteunen. Het doel is verbeteren van de 

doorstroming van auto’s, door een politieke lobby voor het aanpakken 

van (toekomstige) knelpunten op A28 en N48, het verbeteren van de 

aansluitingen op het Rijkswegennet. De opgave hier zijn: 

■ doorstroming aansluiting Fluitenberg verbeteren: de vier kruispunten 

op de streng Fluitenbergseweg – Middenveldweg vernieuwen; 

■ ondersteunen van de Stedenkring Zwolle – Emsland in hun inzet om 

de E233 in Duitsland (in het verlengde van de A37) te verbreden tot 

een vierbaans snelweg; 
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■ lobby om de verbinding via de N48 richting het zuiden en Twente te 

verbeteren. 

 

 
 

 

4.3 Meer inzetten op de fiets  

In het kader van het verbeteren van bereikbaarheid, gezondheid, 

duurzaamheid en recreatie willen we de fiets op gelijkwaardig niveau 

met de auto brengen / het fietsgebruik stimuleren. Dit sluit ook aan bij 

de ambities van de provincie Drenthe. Een veilig en comfortabel 

fietsnetwerk is daarbij van wezenlijk belang.  

 

 

Hoogeveen heeft haar fietsnetwerk en stallingenvoorzieningen al 

redelijk goed voor elkaar, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. 

Inzetten op kwalitatief hoogwaardige, comfortabele fietsroutes (niet per 

se gekoppeld aan autoverbindingen), waar je als fietser snel en veilig 

kunt fietsen. Waar het kan en verkeersregels het toelaten mag de fiets 

vaker voorrang krijgen. Hiertoe moeten maatregelen genomen worden 

zoals het realiseren van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk, het 

verbeteren van de kwaliteit van fietsvoorzieningen, betere 

doorstroming voor fietsers, goede oversteekvoorzieningen en het 

aanbieden van voldoende en goede fietsenstallingen. 

 

Evenementen passend bij dit beeld zullen helpen Hoogeveen te 

ontwikkelen als fietsgemeente. 

 

Kernopgaven: 

■ evaluatie en herziening van het fietsroutenet; 

■ fietspaden aanpassen aan nieuwe verkeersveiligheidseisen, ook ten 

aanzien van de opkomst van de elektrische fiets; 

■ comfort fietsroutes verhogen: asfalteren en verbreden fietspaden; 

■ fietsen in de Hoofdstraat toestaan op alle momenten dat het kan; 

■ voldoende stallingen bij station, winkels, scholen, sport en andere 

voorzieningen. 
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4.4 Openbaar vervoer: kansen pakken 

Regio-intercity 

Op dit moment slaan intercity's naar Groningen alle stations tussen 

Zwolle en Assen over in Drenthe. Een rechtstreekse verbinding met het 

westen is voor deze tussenliggende stations zoals Hoogeveen wel 

wenselijk. De regio-intercity voorziet hierin. Het regio-intercity voorstel 

bestaat uit het laten doorrijden van de stoptreinen voorbij Zwolle als 

intercity naar Lelystad en de Randstad, of andersom: de intercity’s door 

te trekken van Lelystad tot Zwolle en Groningen en andersom, waarbij 

ook de tussenstations aangedaan worden. Met dit voorstel krijgt 

Hoogeveen en veel andere stations weer een rechtstreekse intercity 

naar Amsterdam Centraal en Schiphol.  

 

De Bij 

Om deel te kunnen nemen aan de samenleving, is mobiliteit en vervoer 

belangrijk voor mensen. De meeste mensen kunnen zich wat betreft 

vervoer zelf redden of met behulp van mensen in hun omgeving. Voor 

de bewoners die dat niet kunnen is er De Bij met daarnaast maatwerk 

zoals de regiotaxi en Hoogeveen vervoert voor wie niet uit de voeten 

kan met dit systeem. De Bij heeft een belangrijke functie voor de 

mobiliteit in Hoogeveen. 

 

De aanleiding voor De Bij is dat de gemeente steeds meer vervoertaken 

voor speciale doelgroepen heeft en eind 2015 de stadsbus is 

weggevallen door bezuinigingen van het OV-bureau Groningen-Drenthe. 

Deze Hoogeveense bus rijdt op drie vaste routes en stopt bij alle 

veelgevraagde locaties, zoals ziekenhuis, ouderencentra, winkelcentra, 

gezondheidscentra en het station, en ook bij handopsteken. 

 

 
 

Andere initiatieven 

In het ov-netwerk is ook plaats voor andere initiatieven, zoals een FLIX-

bus en andere collectief vervoer vormen of een directere verbinding 

naar Emmen. 

 

Kernopgaven: 

■ evaluatie van De Bij; 

■ inzetten op een snelle en rechtstreekse intercity-verbinding met de 

Randstad via de regio-intercity; 

■ kansen pakken op andere initiatieven. 
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4.5 Verkeersveiligheid: actief op orde houden 

Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Hoogeveen 

is tussen 2001 en 2015 met 69% afgenomen, dankzij onder andere de 

inzet op permanente verkeerseductie en het opnemen van Duurzaam 

Veilig in het beleid. Zoals aangegeven is vermindering van het aantal 

slachtoffergevallen mogelijk ook te verklaren door de verminderde 

registratiegraad. De laatste twee jaar is een toename in het aantal 

slachtoffers en ernstige slachtoffers te zien. Onduidelijk is of de 

verbeterde registratie of een daadwerkelijk hoger aantal ongevallen de 

oorzaak is. Het is aannemelijk dat we door verbeteringen in de 

registratie op een aantal locaties in de komende jaren een stijging 

zullen zien in de ongevallencijfers. Hierop moeten we voorbereid zijn en 

we zullen dan snel moeten reageren. Verkeersveiligheid blijft daarom 

een aandachtsgebied. Vooral jongeren (brommers en beginnende 

automobilisten) en ouderen zijn risicogroepen. 

 

De statistieken geven weer hoeveel ongevallen zich waar voordoen: de 

objectieve verkeersveiligheid. Het gevoel van verkeersveiligheid, 

oftewel de subjectieve verkeersveiligheid, is niet terug te vinden in 

deze statistieken. De subjectieve verkeersveiligheid zorgt voor irritatie 

en onrust bij bewoners. 

 

De wens is om (net als bij milieu met een geluidniveaukaart en een 

luchtkwaliteitskaart) een veel beter beeld te krijgen van plekken waar 

mensen zich onveilig voelen in het verkeer of waar andersoortige 

klachten over zijn. Bijvoorbeeld het aanbieden van een kaart op de 

gemeentelijke site, waarop dergelijke locaties aangegeven kunnen 

worden (met toelichting) biedt hiertoe uitgelezen mogelijkheden is 

relatief simpel te realiseren. 

 

Tot slot leven er wensen die nog nader uitgewerkt zullen moeten 

worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verbeteren van 

verkeersituaties bij scholen (soms infrastructureel, soms voor wat 

betreft gedrag(sbeïnvloeding)) en het verbeteren van de veiligheid voor 

fietsers. 

 

Kernopgaven: 

■ preventief ongevallen te voorkomen middels het verder invoeren 

van Duurzaam Veilig, door de infrastructuur goed in te richten met 

belijning en bebording, het gedrag van verkeersdeelnemers positief 

te beïnvloeden; 

■ reactief ongevallen te voorkomen, door verkeersonveilige 

kruispunten en wegvakken snel aan te passen; 

■ blijvend aandacht voor verkeersveiligheid door verkeersveiligheid 

actief op orde te houden: 

- effecten nieuwe registratie nauw volgen; 

- bewaken, monitoren van signalen uit de bevolking; 

- snel actie als er aanleiding is. 
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5.1 De volgende stap 

Voorliggende actualisatie van de mobiliteitsvisie is een eerste stap op 

een belangrijk pad dat nog komen gaat. Er zijn in deze visie namelijk 

wel accenten/prioriteiten gelegd voor de periode 2017-2026, maar er 

heeft nog geen nadere uitwerking plaatsgevonden en er zijn nog geen 

concrete maatregelen benoemd. En dat is waar het uiteindelijk toch om 

gaat. 

 

De komende periode zal gebruikt worden om het 

uitvoeringsprogramma en een fietsnota, nader uit te werken. De 

mobiliteitsvisie dient hierbij als leidraad in welke richting concrete 

maatregelen gezocht dienen te worden en hoe het 

uitvoeringsprogramma er voor de komende jaren uit moet zien. 
 
 

 
 

5  
 
Hoe nu verder? 
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5.2 Hoe doen we dat 

Wat gaan we doen om de opgaven te realiseren, wat zijn de volgende 
stappen, hoe gaan we die nemen? De kernwoorden daarin zijn: 

■ duurzaam; 

■ gebiedsgericht; 

■ in samenspraak met de inwoners. 
 

We staan aan de vooravond van een transitie van het 

mobiliteitssysteem zo lezen we in de inleiding van deze mobiliteitsvisie. 

Dan moet je open staan voor innovaties. Meedenken, meehelpen en 

soms meebetalen. Een gebiedsgerichte aanpak is ook de wens van de 

inwoners. Dorpen zijn anders dan wijken en wijken onderling kunnen 

ook verschillen. In de uitwerking van de kernopgaven wordt 

nadrukkelijk de koppeling gemaakt met gebieden. De binnenstad heeft 

een andere mobiliteitsprofiel als de wijken of de dorpen. Dus: 

antwoorden op mobiliteitsvraagstukken in samenspraak met de 

inwoners en op maat.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Binnen 
Hoogeveen 

Binnen 
de wijk 
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nationaal 



 

Mobiliteitsvisie 2017-2026 B1-1

 

 

Geïnterviewde personen en organisaties: 

■ HOC  

■ Fietsersbond 

■ VVN Hoogeveen 

■ Seniorenplatform Hoogeveen  

■ Gehandicaptenplatform Hoogeveen 

■ Gemeente Hoogeveen: 

- Dhr. L. Benning, parkeermanager 

- Dhr. G. Bolkesteijn, senior projectmanager (binnenstad) 

- Dhr. E. Giethoorn, wethouder  

- Dhr. B. Hansma, projectleider samenleving (publiek vervoer, De 

Bij) 

- Mw. A. Helder, programmaregisseur veilige bereikbaarheid 

- Dhr. O. Hoekstra, verkeerskundige 
- Dhr. G. Jansen, economie 

- Dhr. A. Overgoor, programmaregisseur zorg op maat 

- Dhr. M. Schuring, regisseur sport, buurthuizen, onderwijs, 

maatschappelijke voorzieningen 

- Mw. S. van Slageren, beleidsadviseur strategisch beleidscentrum 

en programmaregisseur bruisend Hoogeveen en aantrekkelijk 

wonen (fysieke structuurvisie). 

- Dhr. J. Steenbergen, wethouder 

 

Geraadpleegde bronnen (o.a.): 

■ https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Beleid_en_visie 

■ Mobiliteitsvisie Hoogeveen 2008 – 2020 

■ Fietsnota 2011 

■ Parkeernota 2011 

■ Visie Stadscentrum 

Bijlage 1  
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■ Economische structuurvisie 

■ Structuurvisie Hoogeveen 2.0 

■ Visiedocument Integraal Jeugdbeleid Hoogeveen 

■ Sportief Hoogeveen / JOGG 

■ Groenstructuurvisie 

■ Toekomstvisie 

■ Veiligheidsvisie 

■ Beslisdocument Blindegeleidelijnen (BGL) en 

Gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) 

■ Milieuvisie, Op weg naar een duurzaam Hoogeveen 

■ Alternatieven voor IC-station Hoogeveen 

■ Fietsnota provincie Drenthe 
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