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Mobiliteitsvisie
In 2017 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Het vervolg is ook een Fietsnota en een Uit-
voeringsprogramma op te stellen. De conceptversie van de Fietsnota is gereed en staat in de aankomende 
periode op de agenda van de gemeenteraad. Voor u ligt nu het Uitvoeringsprogramma.

Maatregelenlijst
Zowel vanuit de Mobiliteitsvisie als uit de Fietsnota zijn maatregelen opgenomen voor de periode 2017-2027. 
Daarnaast zijn inwoners, belangengroepen, scholen, ondernemers, enzovoort gevraagd om hun knelpunten 
en wensen kenbaar te maken. Dat konden zijn doen via de gemeentelijke website en tijdens drie bijeenkom-
sten. Van alle knelpunten en wensen is een lijst gemaakt die vervolgens is getoetst aan de doelen uit de Mobi-
liteitsvisie. Op basis daarvan is een maatregelenlijst opgesteld. Deze lijst is weergeven in hoofdstuk 2.

Afwegingskader
Welke maatregelen hebben echter de prioriteit? Welke maatregelen gaat de gemeente Hoogeveen als eer-
ste uitvoeren? Om te komen tot een geprioriteerde maatregelenlijst, gebruiken we een afwegingskader. Een 
afwegingskader is een instrument om maatregelen te wegen. Er ontstaat inzicht in de te maken afweging. In 
hoofdstuk 3 wordt hierop nader ingegaan.

Geprioriteerde maatregelenlijst
Uit de toepassing van het afwegingskader op de maatregelenlijst ontstaat de gepriori¬teerde maatregelenlijst. 
Daarin zijn alle maatregelen gescoord op de criteria uit het afwegingskader en zijn de scores gewogen en bij 
elkaar opgeteld. Het resultaat daarvan, de geprioriteerde maatregelenlijst, is opgenomen in hoofdstuk 4.

1. Inleiding
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2.1 ToelichTinG

Wensen en knelpunten
De maatregelenlijst is tot stand gekomen op basis van een omvangrijke inventarisatie en burgerparticipatie. 
Alle opgehaalde wensen en knelpunten zijn opgenomen in bijlage 1 van dit uitvoeringsprogramma. De inven-
tarisatie en burgerparticipatie bestond uit de volgende activiteiten: 
• Drie themabijeenkomsten waarvoor onder andere alle burgers, belangengroepen, sportverenigingen, 
   scholen uitgenodigd waren:
   - “Verkeer in en om het centrum”;  
   - “Verkeer in de wijken en dorpen”; 
   - “Fietsmarkt”, georganiseerd door studenten van het Alfa College en met bijdragen van diverse andere 
   scholen en scholieren.
• Via een formulier op de gemeentelijke website kon iedereen specifieke knelpunten en wensen kenbaar   
   maken.
• Drie ambtelijke werksessies:
    - Uitvoering en onderhoud;
    - Ruimtelijke ontwikkeling;
    - Breed beleidsmatig.
• Twee bijpraatsessies met de gemeenteraad.
• Diverse bijeenkomsten van de stuurgroep.

Mobiliteitsvisie en Fietsnota
Alle opgehaalde wensen en knelpunten zijn bekeken en getoetst aan de doelstellingen van de Mobiliteitsvisie. 
In de maatregelenlijst zijn alleen de wensen en knelpunten opgenomen die passen bij de doelstellingen van 
de Mobiliteitsvisie. De maatregelen uit de Fietsnota zijn integraal in de lijst opgenomen. 

Toelichting maatregelenlijst
Het nummer van elke locatie gebonden maatregel verwijst naar de kaart in figuur 2.1 waarop de locatie van 
elke maatregel is opgenomen. De maatregelenlijst is opgenomen in onderstaande tabellen. Per maatregel is 
aangegeven op welk beleidsthema de maatregel van toepassing is. Er is verder onderscheid gemaakt naar 
wel/niet locatie gebonden maatregelen. Niet alle maatregelen zijn concreet uitgewerkt. Voorafgaand aan uit-
voering van veel van de maatregelen is eerst onderzoek nodig. Dan zal ook met de omgeving over de uitvoe-
ring worden afgestemd.

2. Maatregelenlijst
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Figuur 2.1 Kaart locatie gebonden maatregelen per categorie. 
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2.2 FieTs locATie Gebonden

nr korte beschrIjvIng
1 Fietsvoorzieningen tussen Nieuwlande en Hollandscheveld verbeteren
2 Toevoegen fietsvoorzieningen tussen Noordscheschut Tiendeveen
3 Veilige fietsverbinding langs Trekgatenweg ontbreekt
4 Route centrum - sport via Bentinckslaan Bentincksdijk veranderen in fietsstraat
5 Verharde onderdoorgang aan zuidzijde Hoogeveense Vaart tussen fietspad Nijstad en Molenoevers
6 Verbeteren fietspad langs Hoogeveense Vaart, bijvoorbeeld: ten westen van Het Loo aan zuidzijde en ten oosten 

naar noordzijde kanaal tot aan Coevorderstraatweg
7 Fietsbrug over Hoogeveense Vaart en A37 richting Langedijk met goed aansluitende infrastructuur
8 Fietspad vanaf het station langs het spoor en het ziekenhuis over A28, doortrekken naar Kinholtsweg
9 Verbeteren fietscomfort Kinholtsweg onderdeel knooppuntennetwerk (Fluitenberg)
10 Diverse oversteeklocaties Zuidwoldigerweg tussen Nijstad en Erflanden verbeteren
11 Oversteek fietsers ‘t Haagje/Kaaplaantje: gebruik monitoren, nut/noodzaak onderzoeken
12 Op alle takken rotonde Bethesdastraat / ziekenhuis een middengeleider aanbrengen voor fietsverkeer 
13 Fietspad tussen Alteveer viaduct en rotonde verbreden
14 Fietsoversteek Hoogeveenseweg (Wijsterseweg) richting Pesse verbeteren
15 Fietsoversteek Middenveldweg tussen de rotondes Middenveldweg-AG Bellstraat en Middenveldweg-Marconis-

traat realiseren
16 Spookfietsers faciliteren op Zuidwoldigerweg door bijvoorbeeld langs hele as Zuidwoldigerweg aan zuidzijde 2 

richtingen fietspad te realiseren en aan de noordzijde deels te verbreden t.h.v. de fietsoversteek naar fietsbrug 

Erflanden
17 Fietspad naast Hennie van Andelhof aansluiten op het fietspad aan de overzijde van de Van Limburg Stirum-

straat.
18 Overgang fietspaden en wegen bij kruispunten op gelijke hoogte brengen. Bijvoorbeeld Schutlandenweg en Jos 

van Aalderenlaan.
19 Fietspad De Vos van Steenwijklaan aan noordzijde uitvoeren zoals aan de zuidzijde
20 Profiel Bethesdastraat aanpassen
21 Kruisingsvlak Tamboerlaan / Wolfsbosstraat verkleinen
22 Het pad tussen Meerkoetlaan 32 en 30 verbeteren door snoeien en kleine aanpassingen
23 De breedte van en de lantarenpalen op het fietspad tussen Toldijk en station zijn een aandachtspunt.
24 Fietsoversteek Meerboomweg ter hoogte van Kerkhoflaan
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2.3 bereikbAArheid locATie Gebonden

nr korte beschrIjvIng
25 Kruispunten aansluiting Fluitenberg voorzien van rotondes
26 Onderzoek gebruik P+R terrein (te vol, opstapplaats touringcars?)
27 Lobby richting provincie voor verbeteren doorstroming N48
28 Lobby richting RWS voor verbreden A28

2.4 VerkeersVeiliGheid locATie Gebonden

nr korte beschrIjvIng
29 Op de Bethesdastraat een veilige oversteek voor fietsers maken.
30 Uitritten van parkeerterreinen op Sterrenlaan verduidelijken door bijvoorbeeld uitritconstructie te maken
31 Voorrangssituatie verduidelijken op kruising fietspad en Zwanebloem (geldt voor meerdere oversteken wijk 

Trasselt)
32 Centrumring oversteek Adriaan Baasstraat
33 Centrumring oversteek Bentinckslaan
34 Oversteek fiets kruispunt Nijstad Vledderweg verduidelijken
35 Verbetermogelijkheden Zenithlaan onderzoeken i.v.m. hoge snelheid en negatie verkeer van rechts bij bijv. 

Antares
36 Mogelijkheden onderzoeken om kruispunt Grote Kerkstraat - Wilhelminastraat te verbeteren
37 Voltastraat verbeteren: lichtmasten op fietspad, breedte fietspad te smal, markering fietspad ontbreekt, groen 

snoeien. Op kruispunt AG Bellstraat reconstructie: middeneiland (denk aan afslaand vrachtverkeer) en attentie op 

tweerichting fietsverkeer toevoegen

38 Voorzieningen voor voetgangers langs Griendtsveenweg aan elkaar verbinden
39 Verbetermogelijkheden onderzoeken van de veiligheid bij kruispunt Carstenstraat en Zuiderweg, bijv. plateau
40 Verkeerssituatie tussen de 6e Wijkweg en de Riegshoogtendijk onderzoeken
41 Rolstoelvriendelijke trottoirs noordzijde centrumring
42 Oversteekvoorzieningen Buizerdlaan nabij Roerdomplaan mogelijk te verbeteren
43 Oversteekvoorzieningen Buizerdlaan nabij De Grutto mogelijk te verbeteren
44 Oversteekvoorzieningen Lomanlaan mogelijk te verbeteren
45 Onduidelijke voorrangssituatie kruispunt Hendrik Reindersweg en Kampiepensweg door karakter Hendrik Rein-

dersweg (ziet er uit als voorrangsweg)
46 Voetpad aanbrengen langs Griendtsveenweg nabij station
47 Onveiligheid kruispunt Hoogeveenseweg - Kerkweg onderzoeken

2.5 nieT locATie Geboden oVeriG

nr beleIdstheMa korte beschrIjvIng
48 Bereikbaarheid Onderhoud infrastructuur verbeteren
49 Openbaar vervoer Succes De Bij uitbreiden door de bus in en tussen alle wijken te laten rijden
50 Openbaar vervoer Succes De Bij uitbreiden door de bus ook door dienstregeling te verruimen in de vroe-

gere ochtend en de latere avond ook in het weekend
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51 Verkeersveiligheid Bestrating op kruispunt in overeenstemming brengen met voorrangssituatie
52 Verkeersveiligheid Snelheidsremming algemeen toepassen drempels
53 Verkeersveiligheid Overregulering van verkeer voorkomen
54 Verkeersveiligheid Eenheid in wegmarkering/belijning gebiedsontsluitingswegen

2.6 nieT locATie Gebonden FieTs 

nr beleIdstheMa korte beschrIjvIng
55 Promotie van de fiets Het informeren over het fietsbeleid, diverse fietsgerelateerde onderwerpen en cam-

pagnes. Ook behaalde resultaten moeten worden gecommuniceerd
56 Promotie van de fiets Gerichte acties om het fietsen bij verschillende doelgroepen onder de aandacht te 

brengen en potentiële fietsers te enthousiasmeren
57 Promotie van de fiets Het samenwerken met andere partijen (bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland, Fiet-

sersbond) om krachten te bundelen, promotie en communicatie effectief en efficiënt in 

te zetten en naar de (potentiële) fietser een eenduidig signaal uit te dragen
58 Promotie van de fiets Nijstad-Oost en andere in- en uitbreidingsplannen aansluiten op het

fietsnetwerk
59 Veilig fietsen Smartphonegebruik tegen gaan door educatie en bijvoorbeeld campagnes
60 Veilig fietsen Hogere snelheid van (elektrische) fietsers meenemen in ontwerpkeuzes
61 Veilig fietsen Fietsers op drukke wegen een alternatief bieden
62 Veilig fietsen In het centrum fietsparkeren op straat vernieuwen en de bewaakte stalling behouden
63 Veilig fietsen In de bewaakte fietsenstalling bij het station is het parkeren voor (brom)fietsen de 

eerste 24 uur gratis. Actief handhaven op “weesfietsen” bij het station, waardoor de 

huidige capaciteit voldoende is
64 Veilig fietsen Fietsparkeren bij nieuwe publiekstrekkers faciliteren
65 Veilig fietsen Projecten op het gebied van fietseducatie continueren
66 Veilig fietsen Met de politie blijven overleggen over de wijze waarop en de mate waarin ver-

keershandhaving nodig is, bijvoorbeeld een week waarin extra aandacht is voor 

spookfietsen
67 Veilig fietsen Fietstellingen uitvoeren als daar behoefte aan is
68 Goede 

fietsinfrastructuur

Het realiseren van de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Een route met de fiets 

in de voorrang, zoals een fietsstraat of een fietssnelweg is een mogelijke oplossing.
69 Goede 

fietsinfrastructuur

Een belevingspad inrichten en verwijzen vanuit Hoogeveen naar de “Col du VAM”.

70 Goede 

fietsinfrastructuur

Verbeteren kwaliteit fietsinfrastructuur door actief en consequent de eisen aan fietsin-

frastructuur te bewaken en te onderhouden.
71 Goede 

fietsinfrastructuur

Het recreatief netwerk verbinden bijvoorbeeld door een directere route tussen Hol-

landscheveld en Hoogeveen en bewegwijzerde routes door Hoogeveen tussen 

knooppunten 33 en 37, tussen 36 en 37 en tussen 33 en 34.
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3. afwegingskader
3.1 AFWeGinGscriTeriA

Met behulp van een afwegingskader zijn de maatregelen afgewogen om tot een prioriteitenlijst te komen. 
Figuur 3.1 geeft een beeld van hoe een afwegingskader er kan uitzien. De maatregelen worden gescoord op 
afwegingscriteria. De afwegingscriteria komen voort uit de doelstelling van de Mobiliteitsvisie. Dit is de mate 
waarin de maatregel een verbe¬te¬ring levert aan de leefbaar¬heid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid ten 
opzichte van de huidige situatie. Daarnaast zijn de mate waarin er draagvlak is bij inwoners en de kosten van 
de maatregel opgenomen.

Figuur 3.1 Voorbeeld afwegingskader

De afwegingscriteria zijn als volgt gedefinieerd: 

duurzaamheid, comfort en gezondheid (leefbaarheid)
• Een gezonde leefomgeving (zo min mogelijk last van lucht, geluid, trillingen).
• De mate waarin de verblijfskwaliteit verbeterd wordt (meer groen en een beter verblijfsklimaat)
• Comfort

(sociale) verkeersveiligheid
• De kans op een ongeluk.
• De mate waarin de vormgeving past bij het gebruik van de weg en aansluit bij de Duurzaam 
    Veilig-principes.
• De mate waarin gestuurd wordt naar het gewenste gedrag.
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Afwikkeling en doorstroming (bereikbaarheid)
• Hoe snel kan ik ergens komen?
• De mate waarin de doorstroming op de wegvakken wordt verbeterd. 
• De mate waarin de verkeersafwikkeling op de kruispunten wordt verbeterd. 
• De mate waarin het hoofdwegennet wordt verbeterd (verbindingen in het verkeersnetwerk).
• De mate waarin het onderliggende wegennet wordt verbeterd (fiets).

draagvlak
• Is er draagvlak voor de maatregel bij de inwoners (klankbordgroep, E-spraak).

kosten
• Hoeveel kost de maatregel?

3.2  scoren AFWeGinGscriTeriA

De criteria leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn gescoord door beoordeling van de verkeer-
situatie en de maatregel door een verkeerskundige. Draagvlak is gescoord met behulp van de input van de 
bijeenkomsten. De kosten zijn indicatief bepaald. Hierdoor is een bandbreedte van kosten bekend en zijn de 
maatregelen onderling gescoord. 

Gekozen is om per criteria de maatregelen op een 3-puntsschaal te scoren. Gekozen is voor een 3-punts-
schaal, omdat dit het beste aansluit bij het globale detailniveau waarop de criteria zijn onderzocht. Deze 
3-puntsschaal bestaat uit:
• 1 punt = de maatregel heeft op het criterium een minder dan gemiddeld effect;
• 2 punten = de maatregel heeft op het criterium een gemiddeld effect;
• 3 punten = de maatregel heeft op het criterium een meer dan gemiddeld effect. 
Onder het gemiddelde verstaan we het gemiddelde van de totale maatregelenlijst. 

Wat betreft de kosten is de hiernavolgende scoring gehanteerd:
• 1 punt = investeringskosten lager dan € 50.000,-.
• 2 punten = investeringskosten tussen de € 50.000,- en € 500.000,-.
• 3 punten = investeringskosten hoger dan € 500.000,-.
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Het afwegingskader uit hoofdstuk 3 is toegepast op de maatregelenlijst uit hoofdstuk 2. Hierdoor is de ge-
scoorde maatregelenlijst ontstaan (tabel 4.1 en 4.2): de maatregelen met de hoogste score op de effecten en 
op draagvlak staan bovenaan per thema. De maatregelen met nummers 8 en 11 zijn al uitgevoerd of worden 
dat op korte termijn.

nr theMa korte beschrIjvIng

le
efb

aa
rh

ei
d

ve
ilig

he
id

be
re

ikb
aa

rh
ei

d

dr
aa

gv
la

k

sc
or

e

ko
st

en

1 Fiets ontbrekende 
schakel

Fietsvoorzieningen tussen Nieuwlande en 
Hollandscheveld verbeteren

3 3 1 3 10 3

2 Fiets ontbrekende 
schakel

Toevoegen fietsvoorzieningen tussen Noordsches-
chut Tiendeveen

3 3 1 3 10 3

3 Fiets ontbrekende 
schakel

Veilige fietsverbinding langs Trekgatenweg ont-
breekt

2 3 2 3 10 3

4 Fiets ontbrekende 
schakel

Route centrum - sport via Bentinckslaan Bentincks-
dijk veranderen in fietsstraat/fietssnelweg

3 2,5 2 2 9,5 2

5 Fiets ontbrekende 
schakel

Verharde onderdoorgang aan zuidzijde Hooge-
veense Vaart tussen fietspad Nijstad en 
Molenoevers

2 2 2 3 9 2

6 Fiets ontbrekende 
schakel

Verbeteren fietspad langs Hoogeveense Vaart, bij-
voorbeeld: ten westen van Het Loo aan zuidzijde en 
ten oosten naar noordzijde kanaal tot aan Coevor-
derstraatweg

3 2 2 2 9 2

7 Fiets ontbrekende 
schakel

Fietsbrug over Hoogeveense Vaart en A37 richting 
Langedijk met goed aansluitende infrastructuur

2 2 3 2 9 3

8 Fiets ontbrekende 
schakel

Fietspad vanaf het station langs het spoor en het 
ziekenhuis over A28, doortrekken naar Kinholtsweg

2 2 3 2 9 3

9 Fiets ontbrekende 
schakel

Verbeteren fietscomfort Kinholtsweg onderdeel 
knooppuntennetwerk (Fluitenberg)

2 2 1 2 7 3

10 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Diverse oversteeklocaties Zuidwoldigerweg tussen 
Nijstad en Erflanden verbeteren

2 3 2 3 10 3

11 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Oversteek fietsers ‘t Haagje/Kaaplaantje: gebruik 
monitoren, nut/noodzaak onderzoeken

2 3 2 2,5 9,5 3

12 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Op alle takken rotonde Bethesdastraat / ziekenhuis 
een middengeleider aanbrengen voor fietsverkeer 

1 3 2 3 9 2

4. gescoorde maatregelenlijst
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13 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Fietspad tussen Alteveer viaduct en rotonde 
verbreden 

2 3 1 3 9 2

14 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Fietsoversteek Hoogeveenseweg (Wijsterseweg) 
richting Pesse verbeteren

2 3 2 2 9 2

15 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Fietsoversteek Middenveldweg tussen de rotondes 
Middenveldweg-AG Bellstraat en Middenveld-
weg-Marconistraat realiseren

2 3 2 2 9 2

16 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Spookfietsers faciliteren op Zuidwoldigerweg door 
bijvoorbeeld langs hele as Zuidwoldigerweg aan 
zuidzijde 2 richtingen fietspad te realiseren en aan 
de noordzijde deels te verbreden t.h.v. de fietsover-
steek naar fietsbrug Erflanden

3 2 1 3 9 3

17 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Fietspad naast Hennie van Andelhof aansluiten op 
het fietspad aan de overzijde van de Van Limburg 
Stirumstraat.

2 2 2 2 8 2

18 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Overgang fietspaden en wegen bij kruispunten op 
gelijke hoogte brengen. Bijvoorbeeld Schutlanden-
weg en Jos van Aalderenlaan.

2 1 1 3 7 2

19 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Fietspad De Vos van Steenwijklaan aan noordzijde 
uitvoeren zoals aan de zuidzijde

3 1 1 2 7 3

20 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Profiel Bethesdastraat aanpassen 1,5 2 2 1,5 7 3

21 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Kruisingsvlak Tamboerlaan / Wolfsbosstraat verklei-
nen

1 2 1,5 2 6,5 1

22 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Het pad tussen Meerkoetlaan 32 en 30 verbeteren 
door snoeien en kleine aanpassingen

1 2 1 2 6 1

23 Fiets infrastructuur 
verbeteren

De breedte van en de lantarenpalen op het fietspad 
tussen Toldijk en station zijn een aandachtspunt.

2 1 1 1,5 5,5 2

24 Fiets infrastructuur 
verbeteren

Fietsoversteek Meerboomweg ter hoogte van 
Kerkhoflaan

1 2 1 1,5 5,5 2

25 Bereikbaarheid Kruispunten aansluiting Fluitenberg voorzien van 
rotondes

1 2 3 3 9 3

26 Bereikbaarheid Onderzoek gebruik P+R terrein (te vol, opstapplaats 
touringcars?)

2 1 2 2 7 2

27 Bereikbaarheid Lobby richting provincie voor verbeteren 
doorstroming N48

1 1 1 3 6 3

28 Bereikbaarheid Lobby richting RWS voor verbreden A28 1 1 1 3 6 3
29 Verkeersveiligheid Op de Bethesdastraat een veilige oversteek voor 

fietsers maken.
2 3 2 3 10 1

30 Verkeersveiligheid Uitritten van parkeerterreinen op Sterrenlaan 
verduidelijken door bijvoorbeeld uitritconstructie te 
maken

1 3 2 3 9 1
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31 Verkeersveiligheid Voorrangssituatie verduidelijken op kruising fietspad 
en Zwanebloem (geldt voor meerdere oversteken 
wijk Trasselt)

1 3 2 3 9 2

32 Verkeersveiligheid Centrumring oversteek Adriaan Baasstraat 2 3 1 2 8 1
33 Verkeersveiligheid Centrumring oversteek Bentinckslaan 2 3 1 2 8 1
34 Verkeersveiligheid Oversteek fiets kruispunt Nijstad Vledderweg ver-

duidelijken
2 2 1 3 8 2

35 Verkeersveiligheid Verbetermogelijkheden Zenithlaan onderzoeken 
i.v.m. hoge snelheid en negatie verkeer van rechts 
bij bijv. Antares

1 3 2 2 8 2

36 Verkeersveiligheid Mogelijkheden onderzoeken om kruispunt Grote 
Kerkstraat - Wilhelminastraat te verbeteren

2 2 2 2 8 3

37 Verkeersveiligheid Voltastraat verbeteren: lichtmasten op fietspad, 
breedte fietspad te smal, markering fietspad ont-
breekt, groen snoeien. Op kruispunt AG Bellstraat 
reconstuctie: middeneiland (denk aan afslaand 
vrachtverkeer) en attentie op tweerichting fietsver-
keer toevoegen

1,5 3 1,5 2 8 3

38 Verkeersveiligheid Voorzieningen voor voetgangers langs Griendts-
veenweg aan elkeer verbinden

2 1,5 2 2 7,5 2

39 Verkeersveiligheid Verbetermogelijkheden onderzoeken van de veilig-
heid bij kruispunt Carstenstraat en Zuiderweg, bijv. 
plateau

1 2,5 1,5 2 7 1

40 Verkeersveiligheid Verkeerssituatie tussen de 6e Wijkweg en de 
Riegshoogtendijk onderzoeken

1 3 1 2 7 2

41 Verkeersveiligheid Rolstoelvriendelijke trottoirs noordzijde centrumring 2 1 1,5 2 6,5 2
42 Verkeersveiligheid Oversteekvoorzieningen Buizerdlaan nabij Roer-

domplaan mogelijk te verbeteren
1,5 2 1 2 6,5 3

43 Verkeersveiligheid Oversteekvoorzieningen Buizerdlaan nabij De Grut-
to mogelijk te verbeteren

1,5 2 1 2 6,5 3

44 Verkeersveiligheid Oversteekvoorzieningen Lomanlaan mogelijk te 
verbeteren

1,5 2 1 2 6,5 3

45 Verkeersveiligheid Onduidelijke voorrangssituatie kruispunt Hendrik 
Reindersweg en Kampiepensweg door karakter 
Hendrik Reindersweg (ziet er uit als voorrangsweg).

1 2 1 2 6 3

46 Verkeersveiligheid Voetpad aanbrengen langs Griendtsveenweg nabij 
station

1,5 1 1 1,5 5 2

47 Verkeersveiligheid Onveiligheid kruispunt Hoogeveenseweg - Kerk-
weg onderzoeken.

1 2 1 1 5 3

Tabel 4.1: Gescoorde maatregelenlijst locatie gebonden maatregelen. Maatregelnummers 8 en 11 zijn al uitge-
voerd of worden dat op korte termijn.
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nr theMa korte beschrIjvIng
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48 Bereikbaarheid Onderhoud infrastructuur verbeteren 2 2 2 2 8 3
49 Openbaar vervoer Succes De Bij uitbreiden door de bus in en tussen 

alle wijken te laten rijden
2 1 2 2 7 3

50 Openbaar vervoer Succes De Bij uitbreiden door de bus ook door 
dienstregeling te veruimen in de vroegere ochtend 
en de latere avond ook in het weekend

2 1 2 2 7 3

51 Verkeersveiligheid Bestrating op kruispunt in overeenstemming bren-
gen met voorrangssituatie

2 3 1 2 8 3

52 Verkeersveiligheid Snelheidsremming algemeen toepassen drempels 2 3 1 2 8 3
53 Verkeersveiligheid Overregulering van verkeer voorkomen 2 2 2 2 8 3
54 Verkeersveiligheid Eenheid in wegmarkering/belijning gebiedsontslui-

tingswegen
2 3 1 2 8 3

55 Promotie van de 
fiets

Het informeren over het fietsbeleid, diverse fiets-
gerelateerde onderwerpen en campagnes. Ook 
behaalde resultaten moeten worden gecommuni-
ceerd.

2 2 1

56 Promotie van de 
fiets

Gerichte acties om het fietsen bij verschillende doel-
groepen onder de aandacht te brengen en potenti-
ele fietsers te enthousiasmeren.

2 2 1

57 Promotie van de 
fiets

Het samenwerken met andere partijen (bijvoor-
beeld Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond) om 
krachten te bundelen, promotie en communicatie 
effectief en efficiënt in te zetten en naar de (potenti-
ele) fietser een eenduidig signaal uit te dragen.

2 2 1

58 Promotie van de 
fiets

Nijstad-Oost en andere in- en uitbreidingsplannen 
aansluiten op het fietsnetwerk.

2 2 1

59 Veilig fietsen Smartphonegebruik tegen gaan door educatie en 
bijvoorbeeld campagnes.

2 2 1

60 Veilig fietsen Hogere snelheid van (elektrische) fietsers meene-
men in ontwerpkeuzes.

2 2 3

61 Veilig fietsen Fietsers op drukke wegen een alternatief bieden. 2 2 2
62 Veilig fietsen In het centrum fietsparkeren op straat vernieuwen 

en de bewaakte stalling behouden.
2 2 2

63 Veilig fietsen In de bewaakte fietsenstalling bij het station is het 
parkeren voor (brom)fietsen de eerste 24 uur gratis
Actief handhaven op “weesfietsen” bij het station, 
waardoor de huidige capaciteit voldoende is.

2 2 1

64 Veilig fietsen Fietsparkeren bij nieuwe publiekstrekkers faciliteren. 2 2 1
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65 Veilig fietsen Projecten op het gebied van fietseducatie continu-
eren.

2 2 1

66 Veilig fietsen Met de politie blijven overleggen over de wijze 
waarop en de mate waarin verkeershandhaving no-
dig is, bijvoorbeeld een week waarin extra aandacht 
is voor spookfietsen.

2 2 1

67 Veilig fietsen Fietstellingen uitvoeren als daar behoefte aan is. 2 2 1
68 Goede fietsinfra-

structuur
Het realiseren van de ontbrekende schakels in het 
fietsnetwerk waaronder een route met de fiets in de 
voorrang.

2 2 3

69 Goede fietsinfra-
structuur

Een belevingspad inrichten en verwijzen vanuit 
Hoogeveen naar de “Col du VAM

2 2 3

70 Goede fietsinfra-
structuur

Verbeteren kwaliteit fietsinfrastructuur door actief 
en consequent de eisen aan fietsinfrastructuur te 
bewaken en te onderhouden.

2 2 3

71 Goede fietsinfra-
structuur

Het recreatief netwerk verbinden bijvoorbeeld door 
een directere route tussen Hollandscheveld en 
Hoogeveen en bewegwijzerde routes door Hooge-
veen tussen knooppunten 33 en 37, tussen 36 en 
37 en tussen 33 en 34.

2 2 3

Tabel 4.2: Gescoorde maatregelenlijst niet locatie gebonden maatregelen.
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opGehAAlde Wensen en knelpunTen 

In onderstaande tabel en kaart zijn alle aangedragen knelpunten en wensen opgenomen. De nummering in 
deze bijlage (1-144) staat los van de nummering (1-78) in voorgaande hoofdstukken.

nr theMa korte beschrIjvIng
1 Fiets Hoofdstraat Schutstraat fietsroute aan oostzijde, maar niet harder dan 10km/uur
2 Overige 

aandachtspunten
Niet rolstoelvriendelijke trottoirs in Hoogeveen.

3 Verkeersveiligheid Te hard rijden op weg bestaande uit notaris mulderstraat, Wilhelminastraat, grote 
Kerkstraat, Schoolstraat vnl. door motoren.

4 Overige 
aandachtspunten

Betere voetgangersvoorzieningen net buiten Hoogeveen, langs Nijstad / Surfgat 
/ Koedijk en richting ‘De Groene Lantaarn’ vanaf Nijstad.

5 Overige 
aandachtspunten

Een automatische paal in het weekend i.p.v. de rode paal die er nu telkens neer-
gezet wordt. Bijna elk weekend moeten ambulances abrupt omkeren omdat ze er 
niet langs kunnen.

6 Bereikbaarheid Het is steeds vaker niet mogelijk om vanaf de Bentinckslaan op de centrumruit 
(Notaris Mulderstraat) te komen. Verder ontbreekt een zebrapad voor voetgan-
gersverkeer.

7 Fiets Het fietspad langs de Schutstraat is een onmogelijke situatie, fietsstromen wor-
den hier gelijktijdig door elkaar heen gestuurd over een pad wat slechts geschikt is 
voor eenrichtingsverkeer.

8 Verkeersveiligheid De bocht in de Hoogeveenseweg t.h.v de Kerkweg is onveilig omdat verkeer uit 
Pesse niet kan anticiperen op verkeer uit de Kerkweg.

9 Overige 
aandachtspunten

Groene golf op de Meester Cramerweg werkt niet naar behoren.

10 Fiets Fietspad tussen Tolpad en station is te smal. Een voetpad en een verbreed fiets-
pad zou voor een veiligere situatie zorgen.

11 Fiets Rotonde Pesserstraat, Industrieweg, Van Limburg Stirumstraat. Het fietspad 
rondom de rotonde is te smal en bestaat enkel uit haakse bochten. Hierdoor geen 
overzicht op de rotonde, wat een onveilige situatie oplevert.

12 Verkeersveiligheid Fietsers en auto’s tegelijk groen op N374 op kruising met Industrieweg.
13 Verkeersveiligheid Onduidelijke voorrangssituatie kruispunt Hendrik Reindersweg en Kampiepens-

weg door karakter Hendrik Reindersweg (ziet er uit als voorrangsweg).
14 Verkeersveiligheid Te hoge snelheid op Bentinckslaan. Snelheid beperkende maatregelen als drem-

pels of versmallingen gewenst.
15 Verkeersveiligheid Van Beukemastraat richting Tamboerlaan onoverzichtelijke situatie bij oversteek 

vooral voor kinderen naar school en vice versa.

5. bijlage 
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16 Fiets Heel veel fietspaden niet op één hoogte bij kruispunten en overgang van wegdek 
in ander materiaal (bijv. tegels – asfalt).

17 Verkeersveiligheid Onveilige oversteek bij kruispunt Carstenstraat en Zuiderweg.
18 Verkeersveiligheid Afsluiten van de aansluiting tussen Bentinckslaan en Van Echtenplein i.v.m. veilig-

heid en terugdringen zoekverkeer tussen parkeerplaatsen.
19 Fiets Gebied Schoonhoven gelegen tussen Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande toe-

gankelijk maken voor de fietser. Concreet betreft dit: een fietsverbinding tussen 3e 
Zandwijkje en Marten Kuilerweg over het Beukerswijkje, een fietsverbinding door 
de bossen van Schoonhoven tussen Beukersdijkje en de Jan Kielswijk/Marten 
Kuilerweg bij Elim en een fietsverbinding van de Akkerweg tot in Nieuwlande.

20 Openbaar vervoer Overal in stad meer OV voor mobiliteit ouderen.
21 Bereikbaarheid Directe verbinding tussen delen Erflanden voor auto
22 Verkeersveiligheid Verharde onderdoorgang aan zuidzijde Hoogeveense Vaart tussen fietspad Nij-

stad (zuidzijde) en Molenoevers.
23 Fiets Te veel hoogteverschil tussen fietspad en openbare weg bij kruispunten. Bijvoor-

beeld Schutlandenweg en Jos van Aalderenstraat.
24 Verkeersveiligheid Te hard rijden en negatie verbod vrachtverkeer op de Toldijk en Pesserstraat. Door 

toename stroom voetgangers en fietsers van station naar Voltastraat ontstaat een 
onveilige situatie op Pesserstraat

25 Openbaar vervoer Geen openbaar vervoer ’s avonds tussen wijken en centrum
26 Verkeersveiligheid Onveilig kruispunt tussen Industrieweg en N374 door onduidelijke vormgeving en 

fietsers die de weg oversteken.
27 Overige 

aandachtspunten
Rotonde Schutstraat / het Haagje onveilige situatie onder andere door fietsers die 
zich niet aan de regels houden

28 Verkeersveiligheid Er is duidelijkheid benodigd over verplichte rijrichtingen op de fietspaden in 
Hoogeveen

29 Verkeersveiligheid Kruispunt Carstenstraat/Schut-straat zou veiliger worden als de oversteekplaat-
sen voor de fietsers breder worden gemaakt. Dit kan door de stopstreep voor de 
verkeerslichten voor het andere verkeer een paar meter terug plaatsen.

30 Verkeersveiligheid rotonde Schutstraat/Zuiderweg plaatsen spiegel i.v.m. spookfietsers uit centrum
31 Verkeersveiligheid Te hoge snelheid op Zenithlaan vanaf de Sterrenlaan tot aan de Kroon in Krakeel 

en daarnaast negatie verkeer van rechts bij Antares
32 Verkeersveiligheid Voltastraat ter hoogte van Eduwiek. Verkeer van en naar scholen zorgt voor on-

duidelijke en onoverzichtelijke locatie
33 Verkeersveiligheid Kruising Voltastraat AG Bellstraat en fietspad AG Bellstraat. Onoverzichtelijk kruis-

punt door combinatie schoolverkeer en vrachtverkeer.
34 Verkeersveiligheid Sterrenlaan vooral ter hoogte van parkeerplaatsen winkelcentrum. Uitritten van 

parkeerterreinen die als wegen van rechts beoordeeld worden in combinatie spit-
stijden zorgt voor een onduidelijke situatie

35 Openbaar vervoer In geheel Hoogeveen (de bij) rijd het openbaar vervoer maar van 9 tot 18 uur, uit-
breiding gewenst naar van 7 tot 0 uur en in het gehele weekend van 9 tot 23 uur.

36 Fiets Kinholtsweg alleen voor fietsers en wandelaars inrichten i.v.m. verkeersveiligheid 
en natuurgebied Oude Kene
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37 Bereikbaarheid Op de Hoofdstraat de Cascade aanpassen voor minder validen
38 Openbaar vervoer Hoogeveen dient goed openbaar vervoer te handhaven. Minimaal een keer per 

uur vanuit dorpen naar centrum en station Hoogeveen. Openbaar vervoer dient 
ook op zondag en avonduren beschikbaar te zijn zonder reserveerplicht.

39 Verkeersveiligheid Nieuwlande 30 km zone en voorrangssituatie nader beschouwen door weinig 
overzicht

40 Bereikbaarheid De Stroom / Toldijk is afgesloten ivm vrachtverkeer, maar nu ook niet toegankelijk 
voor auto’s. Doorgang openen zorgt voor minder verkeer

41 Verkeersveiligheid Overzicht kruispunt Mc Donalds Griendtsveenweg onvoldoende. Betere ontslui-
ting mogelijk via Groenewegenstraat.

42 Fiets Fietspad naast Hennie van Andelhof sluit niet aan op het fietspad aan de overzij-
de van de van Limburg Stirumstraat.

43 Overige 
aandachtspunten

Lantaarnpalen op industrieterreinen in Hoogeveen staan te dicht op de weg

44 Overige 
aandachtspunten

Inritten voor bedrijven op de Industrieweg zijn te smal voor vrachtverkeer

45 Overige 
aandachtspunten

Industrieterrein Buitenvaart heeft te veel slingers in de weg

46 Bereikbaarheid Als de verkeerslichten vanaf de afrit A28 bij de kruising Schutstraat/Griendtsveen-
weg op groen staan, staan de lichten richting de Griendtsveenweg / Carstenstraat 
of rechtdoor naar TVM op rood. Dit resulteert in chaos op de Zuidwoldigerweg / 
Schutstraat

47 Verkeersveiligheid Plaats de lantaarnpalen niet strak langs de weg, maar tussen het fietspad en 
trottoir. Dan met een langere boog over de weg zodat de weg en fietspad goed 
verlicht zijn.

48 Overige 
aandachtspunten

Parkeren vrachtverkeer op industrieterreinen onvoldoende door ontbreken par-
keergelegenheid en parkeerverbod industrieterreinen

49 Fiets Waarom voor de fietsers zulke rare slingers in de weg nabij de rotondes? Fiet-
sers zou je ook kruislings dwars over de rotonde kunnen laten gaan. Dan zijn ze 
beter zichtbaar voor de automobilisten. Dergelijke rotondes zie je tegenwoordig in 
Friesland veel.

50 Verkeersveiligheid Afsluiten Kinholtsweg door Oude Kene voor gemotoriseerd verkeer zorgt voor een 
veiligere situatie

51 Fiets Oude Kene afsluiten voor gemotoriseerd verkeer t.b.v. fiets en voetganger
52 Verkeersveiligheid Deels of volledig afsluiten van Het Hoge Holt door de Oude Kene voor gemotori-

seerd verkeer zorgt voor een veiligere situatie en minder sluipverkeer
53 Verkeersveiligheid Onduidelijke voorrangssituatie op kruising fietspad en Zwanebloem (geldt voor 

meerdere oversteken wijk Trasselt)
54 Fiets Kruising Rembrandstraat / Pr. Beatrixstraat / Van Limburg Stirumstraat is voor 

fietsers te smal onder andere door plaatsing van portalen en bedieningsknoppen 
van de verkeerslichten

55 Verkeersveiligheid Onduidelijke situatie voor voetgangers op de Griendtsveenweg
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56 Verkeersveiligheid Kinholtweg door de Oude Kene aanpassen middels hetzij vrijliggende fiets- en 
wandelpaden of afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.

57 Verkeersveiligheid Het hoge holt doorgang Fluitenberg meer verkeersluw maken of afsluiten voor 
gemotoriseerd verkeer

58 Bereikbaarheid Het pad tussen Meerkoetlaan 32 en 30 is onveilig. Door de bosschages te snoei-
en en te vervangen door gras is een veiligere situatie te creëren

59 Overige 
aandachtspunten

Fluitenberg: renovatie van het trottoir langs de Fluitenbergseweg. Een goede 
fietsverbinding gewenst tussen Fluitenberg en de Weide, verbetering van de 
verharde stroken langs de weg tussen Fluitenberg en het spoor, langs het Oude 
Diepje, de weg tussen Fluitenberg tot aan de Drift opnemen in het gladheidsbe-
strijdingsbeleid.

60 Overige 
aandachtspunten

Geluidoverlast van de A28, van het klaverblad tot het station. In het bijzonder het 
deel rotonde Harm Smeengelaan Griendtsveenweg-Blankenslaan-West. Doordat 
de afgelopen jaren de bebouwing van het voormalige NCH terrein is verdwenen 
is de geluidoverlast sterk toegenomen

61 Verkeersveiligheid Voetpad naast fietspad of aan andere zijde van de weg tussen station en Harm 
Smeengelaan

62 Fiets Kruising Van Limburg Stirumstraat - Prins Bernhardstraat - Jacob Marisstraat 
voorzien van middeneiland en vlakke overgang (gesloten verharding). Ook op 
kruisingen in Wilhelminastraat met de Van Echtenstraat en Bentinckslaan

63 Fiets Kruising Rembrandtstraat - van Limburg Stirumstraat verkeerslichten staan 
midden op het fietspad bij oversteken richting ziekenhuis vanuit het centrum. 
Daarnaast bij kruising Schutstraat – van Limburg Stirumstraat onduidelijke fiets-
oversteek.

64 Overige 
aandachtspunten

Hoofdstraat overlast van bromfietsers

65 Overige 
aandachtspunten

Overal in gemeente betere voetpaden

66 Bereikbaarheid Raadhuisstraat beweegbare paal i.v.m. hulpdiensten
67 Fiets Hoofdstraat fietsers weren
68 Bereikbaarheid Schutstraat doorstroming in spits onvoldoende, verbeteren door linksafslaande 

beweging onmogelijk te maken. Verkeer kan op de rotondes keren en dan alsnog 
de parkeerplaatsen bereiken.

69 Verkeersveiligheid Rotonde Haagje Alteveerstraat is te klein. Hierdoor wordt onvoldoende de snel-
heid verminderd en wordt niet richting aangegeven.

70 Overige 
aandachtspunten

Camerabewaking bij parkeerplaatsen nabij centrum i.v.m. schade en doorrijden

71 Bereikbaarheid Bentinckslaan-Oost ongewenst parkeren bedrijfsvoertuigen buiten werktijden.
72 Fiets Fietslus werkt niet
73 Verkeersveiligheid onduidelijke verkeerssituatie tussen de 6e Wijkweg en de Riegshoogtendijk
74 Verkeersveiligheid Snelheid te hoog
75 Verkeersveiligheid Te hoge snelheid en onoverzichtelijk
76 Verkeersveiligheid Moeilijk over te steken
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77 Verkeersveiligheid Hoge snelheid + onoverzichtelijk
78 Verkeersveiligheid Oversteek Tambourlaan
79 Fiets Oversteek fietsers schooljeugd
80 Fiets Oversteek fietsers
81 Overige 

aandachtspunten
Wens voor zebra

82 Openbaar vervoer Bocht te weinig ruimte voor bus
83 Overige 

aandachtspunten
Reducerende stenen

84 Verkeersveiligheid Voetpad ontbreekt
85 Bereikbaarheid VRIs koppelen
86 Bereikbaarheid Rotondes
87 Verkeersveiligheid
88 Verkeersveiligheid Klok
89 Fiets Oversteek fiets ontbreekt
90 Verkeersveiligheid Oversteek d.m.v. middeneiland gewenst Fietspad Nijstad Zuid naar Het Loo (langs 

zuidzijde kanaal
91 Verkeersveiligheid Oversteek d.m.v. middeneiland gewenst
92 Fiets Fiets moet omrijden beter een fietstunnel/fietsbrug voor snellere connectie
93 Fiets Verbinding Nijstad Ten Arlo Fietspad/fietssuggestiestroken Echtenseweg (samen 

met gemeente de Wolden)
94 Bereikbaarheid Verbreden A28 tot knooppunt
95 Bereikbaarheid Doorstroming N48
96 Overige 

aandachtspunten
Verbinden Langedijk met stad

97 Fiets Fiets niet veilig
98 Fiets
99 Fiets Haagje
100 Verkeersveiligheid Rembrandtstraat
101 Overige 

aandachtspunten
Parkeerterrein te vol

102 Bereikbaarheid Touringcar opstapplaats?
103 Fiets Fiets slechte voorzien smalle fietsstroken
104 Fiets Niet veilig voor fiets (Bethesdastraat)
105 Overige 

aandachtspunten
Oversteek inclusief recreatief fietspad

106 Fiets recreatief netwerk door groen
107 Verkeersveiligheid Oversteek fiets onveilig onduidelijke verkeerssituatie Nijstad Vledderweg
108 Fiets Geen fietsvoorziening Noordscheschut Tiendeveen
109 Fiets Vindbaarheid fietspad onvoldoende
110 Fiets Geen fietsvoorzieningen Nieuwlande Hollandscheveld
111 Fiets Fietspad beton naar Noord
112 Fiets Fietspad te smal
113 Fiets Overgang fiets niet duidelijk
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114 Fiets Veilige fietsverbinding via trekgatenweg
115 Fiets Fietspad op weg aansluiten
116 Fiets Fietsverbinding naar Nieuwlande ontbreekt
117 Fiets Betere verbinding voor grote groep schoolgaande jeugd breedte en verharding 

verbeteren
118 Verkeersveiligheid veilige oversteek fietsers
119 Verkeersveiligheid Voetgangersoversteekplaats realiseren
120 Fiets Weg te smal voor fietsers en auto’s: of afsluiten of fietspad naast leggen
121 Fiets Middengeleider gewenst voor fietsverkeer i.v.m. constante stroom auto’s bij einde 

spreekuur (ook zijde Bethesdastraat)
122 Overige 

aandachtspunten
Bebording rotonde vanuit Lomanstraat klopt niet voor fietsers

123 Fiets Verbeteren fietspad langs Hoogeveensevaart
124 Fiets Onvoldoende opstelruimte voor fiets
125 Overige 

aandachtspunten
Verzoek voetpad

126 Verkeersveiligheid Veilige oversteek voor fietsers maken.
127 Fiets Op het Haagje heeft de fietser geen plaats
128 Fiets Spookfietsers aanpakken op Zuidwoldigerweg Hele as Zuidwoldigerweg zuidzijde 

2 richtingen pad realiseren
129 Fiets Fietspad aan noordzijde van onvoldoende kwaliteit
130 Verkeersveiligheid Onoverzichtelijke kruising
131 Overige 

aandachtspunten
Verzakking wegdek en fietspad door parkerende vrachtwagens

132 Verkeersveiligheid Fietsers en vrachtverkeer is geen goede combinatie, bredere paden en een par-
keerverbod zou goed zijn

133 Verkeerveiligheid Onveilige oversteek voor fietsers (schoolgaande fietsers)
134 Fiets Fietspad Nijstad Zuid naar Het Loo (langs zuidzijde kanaal
135 Verkeerveiligheid Schoolzone Nieuwlande onduidelijke verkeersituatie reconstructie
136 Fiets Kinholtsweg recreatief pad klinkers verbeteren onderdeel knooppuntennetwerk
137 Fiets Fietsroute fietsburg Lange Dijk over A37 en vaart/kanaal
138 Fiets Fietsenstallingen station uitbreiden en fietsrekken centrum vernieuwen
139 Verkeerveiligheid Centrumring oversteek bentinckslaan
140 Verkeerveiligheid Centrumring oversteek adriaan baasstraat
141 Fiets Fietspad vanaf het station langs het spoor en het ziekenhuis over A28, doortrek-

ken naar Kinholtsweg
142 Fiets Plaatsing lichtmasten niet op fietspad Toldijk bijvoorbeeld
143 Verkeersveiligheid Weinig en slecht onderhouden voetpaden in Nieuwlande. Daarnaast wordt er te 

hard gereden en krijgt verkeer van rechts geen voorrang
144 Fiets Fietsstraat Bentinckslaan Bentincksdijk
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Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

telefoon
14 0528

Fax
0528-291325

e-mail
info@hoogeveen.nl

Internet
www.hoogeveen.nl


