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Met deze brief informeren wij u over het tweejarig uitvoeringsprogramma aan projecten ten 
behoeve van een verbetering van de verkeersveiligheid en de relatie met Strategisch Programma 

Verkeersveiligheid, het SPV2030.  
 

Wat is het SPV2030. 
Het nationale Strategisch Plan Verkeersveiligheid, kortweg SPV2030, van het ministerie I&W 

spreekt de ambitie uit om in 2050 nul verkeerslachtoffers te hebben. Daarvoor wordt een andere 
manier van werken geïntroduceerd, van reactief werken (ongevallen achteraf) naar een meer 

risico-gestuurde manier van werken. De bedoeling daarvan is dat verkeersveiligheid zo min 
mogelijk afhankelijk wordt van individuele keuzes en objectief benaderd wordt door het maken van 

risicoprofielen van wegen en gebruikers. In lijn van het nationale SPV2030 is er een doorvertaling 
van het SPV naar een Overijsselse verkeersveiligheidsaanpak gedaan. Voor alle gemeenten in 

Overijssel is een specifieke op hun eigen aanpak gerichte rapportage opgesteld. Dit is onder 
provinciale begeleiding gedaan en uitgevoerd door bureau RHDHV. 

 
Politieke markt verkeersveiligheid  

Over de doelstelling van het SPV2030, de andere manier van werken en het proces over hoe dit 
van landelijk naar provinciaal naar gemeentelijk niveau is gegaan, is een politieke markt gehouden 

op 7 juni 2022. Ook is de stand van zaken gepresenteerd over de verkeersveiligheid in Hengelo op 
dat moment. Verder is er inzage gegeven in projecten die we nu al doen en waar de prioriteit voor 

de komende jaren zal liggen. 
 

Uitvoeringsprogramma 2023/2024 
Voor 2023/2024 is een uitvoeringsprogramma opgesteld wat bijdraagt aan een verdere verbetering 

van de verkeersveiligheid. De werkzaamheden zijn afgestemd op de uitgangspunten van het SPV 
waarmee het principe van risicogestuurd werken is toegepast. Het SPV biedt zo ruimte om te leren, 

experimenteren en evalueren in de periode tot 2025. Na deze periode is het uitvoeringprogramma 
verkeersveiligheid risicogestuurd. Het programma is dan nog meer integraal van aanpak en 

afgestemd op andere thema’s en maatregelen. Een project met een hoog risicoprofiel kan dan 
sturend zijn op de prioritering en volgorde van uitvoering van projecten. Nieuwe 

verkeersveiligheidsprojecten worden vanaf dan voorgesteld middels de circulaire van de 
zomernota. 
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Project Verantwoordelijke Jaar van 

uitvoering 
subsidiebeschikking Status 

Breemarsweg, incl. VOC 
Twekkelerweg (aanleg 
vrijliggende fietspaden, uitritten 
etc.) 

Gemeente 2024 Doorkijk prov. en 
aangevraagd I&W 

Gepland 

Bankastraat, transformatie naar 
GOW30 en F35 trace 

Gemeente 2023 Beschikt prov. 
Aangevraagd I&W 

Gepland 

Fietsoversteek PC Hooftlaan icm 
Laan van Driene reconstructie 
naar rotonde  

Gemeente 2024 Beschikt prov. 
Aangevraagd I&W 

Nog plannen 

Reconstructie rotonde PC 
Hooftlaan – Staringstraat (VOC) 

Gemeente 2023 Beschikt prov. Gepland 

Actualisatie 30km gebieden, 
diverse kleine maatregelen 

Gemeente doorlopend Beschikt prov. Gepland 

     

Educatie voor (oudere) fietsers Gemeente/provincie Doorlopend  beschikt Gepland 

Educatie gericht op jonge 
bestuurders 

Gemeente/provincie Doorlopend  beschikt Gepland 

Educatie gericht op 
landbouwverkeer 

Gemeente/provincie Doorlopend  beschikt Gepland 

Educatie en campagnes gericht 
op rijden onder invloed 

Gemeente/provincie Doorlopend  beschikt Gepland 

Educatie en campagnes gericht 
op snelheid in het verkeer 

Gemeente/provincie Doorlopend  beschikt Gepland 

Educatie en campagnes gericht 
op afleiding in het verkeer 

Gemeente/provincie Doorlopend  beschikt Gepland 

Handhaving 
verkeersovertredingen 

Politie/gemeente Doorlopend  nvt doorlopend 

Educatie en campagnes   2023 beschikt gepland 

Uitvoeringstabel projecten verkeersveiligheid 2023/2024 

 

Integraal programma  
Het SPV kent dus een risicogestuurde aanpak waarbij verkeersveiligheid integraal wordt benaderd. 

In het mobiliteitsplan “Hengelo in Beweging” wordt de sturende aanpak voorgesteld en de 
verschillende thema’s, programma’s en projecten met elkaar verbonden en geprioriteerd. Op dit 

moment ligt het mobiliteitsplan ter inzage en wordt in het nieuwe jaar aan de raad aangeboden. 
Het risico gestuurd werken is op dit moment nog nieuw en vernieuwend, maar integraal werken is 

dat niet. Voor alle projecten uit de lijst geldt dat er integrale afstemming is geweest tussen de 
verschillende vakdisciplines en thema’s.  

 
Wat geen concreet project is, maar wel een speerpunt van beleid en het SPV, is de actualisatie van 

30km maatregelen in de wijken. De wijken zijn in Hengelo volgens de nota Duurzaam Veilig 
vastgesteld en ingericht, maar veelal sober en doelmatig. Dat komt naar voren in de ongevallen 

registraties, maar ook in risicoprofielen uit het SVP. Daarnaast worden er veelvuldig meldingen 
gedaan van bewoners die vinden dat hun straat onvoldoende naar 30km richtlijnen is ingericht. 

Met een jaarlijks budget van 50.000 euro kan hier lokaal en op kleine schaal aan tegemoet 
gekomen worden.  

 
Participatie  

Aansluitend op het denkkader participatie zal bij de inhoudelijke vervolguitwerking van de 
projecten ook participatie toegepast worden met inwoners en ondernemers. Het project 

Bankastraat zit in de laatste fase en zal binnenkort besluitvorming vragen, terwijl een groot project 
als Breemarsweg nog volledig opgestart moet worden. In 2023 zal hier een start mee gemaakt 

worden. Dan gaan we in gesprek om vanuit de dagelijkse praktijk aandachtspunten op te halen van 
alle betrokkenen. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


