
 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

 
Datum: 9 juli 2021 

 
 
Aan de voorzitter van de raad 

 
 
Onderwerp:  Shared Space en verkeersonveiligheid Kaaienroute 

 
Geacht college, 
 
graag antwoord op de volgende vragen. 
 

1. Is het juist dat in Middelburg op lokaal niveau vormen van Shared Space concepten (dan wel 
onderdelen daarvan ) geheel of gedeeltelijk zijn ingevoerd, zoals bijvoorbeeld op de 
Kaaienroute? 
 

2. Kan het college in het kort aangeven waarom, hoe en wanneer een en ander is 
bewerkstelligd? 
 

3. Op de Kaaienroute nemen wij regelmatig het volgende waar. Vaak wordt door voetgangers 
het gevaar niet of niet goed herkend. Men stapt bijvoorbeeld de straat op om dan weer ijlings 
terug te gaan naar de stoep. Daarbij is volstrekt onduidelijk of deze mensen wel tot het 
beoordelen van de gecreëerde onveiligheid in staat zijn en of zij daarbij geen fouten maken? 
Verder vragen wij ons af of het wel goed is om de verantwoordelijkheid voor de gevaarzetting 
te leggen bij de sterkste partij? Wij ontvangen signalen van gebruikers en omwonenden en 
nemen ook zelf dagelijks vele malen waar dat automobilisten voorrang nemen op voetgangers 
(en fietsers) en gewoon doordrukken en dat fietsers hetzelfde doen met voetgangers. Herkent 
het college deze onveiligheid? Ontvangt zij hier ook meldingen over? 
 

4. Op de Kaaienroute worden, aldus omwonenden, regelmatig hoge snelheden bereikt. Soms 
zelfs ver over de 100 km per uur (meestal in de nachtelijke uren maar niet alleen dan). Is het 
college bekend met de snelheidsovertredingen en de verkeersonveiligheid ten gevolge 
daarvan? Zo ja, wat gaat het college daaraan doen? 
 

5. Heeft het college cijfers over ongevallen, intensiteiten, snelheden en overtredingen, en kunt u 
die met ons delen? 
 

6. Vindt het college ook dat elk slachtoffer dat voorkomen kan worden, voorkomen moet worden, 
en dat er daarom iets moet gebeuren om de snelheid naar beneden te krijgen op de Kaaien?  
 

7. Wat ons betreft zijn er twee dingen nodig: op de korte termijn verkeersremmers, zodat de 
snelheid beperkt wordt op de Kaaien en de verkeersveiligheid verbetert. De verkeersremmers 



passen in het Shared Space-concept. En voor de langere termijn een evaluatie van het 
Shared Space-concept op deze route zodat nagegaan kan worden of dit concept geen 
onacceptabele verkeersonveiligheid oplevert en structurele maatregelen kunnen worden 
genomen. Ook biedt dit leerpunten op voor de herinrichting van andere straten en gebieden in 
Middelburg. 

A. Zegt het college toe dat het het verkeer op de kaaien veiliger gaat maken en op korte 
termijn tenminste verkeersremmers aanlegt?  

B. Zegt het college toe een evaluatieonderzoek te doen naar de invoering van het Shared 
Space-concept? 

8. Het principe van Shared Space is toch eigenlijk het onveiliger te laten lijken zodat het veiliger 
wordt? Vindt het college ook dat stevig rekening moet worden gehouden met zwakkere 
verkeersdeelnemers? Hoe is de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers geborgd op 
de Kaaienroute? Vindt u dat op de Kaaienroute, met zijn doorstroomfunctie en met het tot snel 
rijden uitnodigen (doordat het een lange, rechtuit lopende weg is van asfalt) de verschillende 
gebruiksfuncties goed gecombineerd kunnen worden, waarbij de veiligheid van de zwakkeren 
is gewaarborgd? 
 

9. Een veelgehoorde aanname is dat alle gebruikers, maar vooral kinderen en ouderen, moeten 
wennen aan het concept Shared Space: ze moeten leren ermee om te gaan en er zich in te 
bewegen. De vraag is natuurlijk of een en ander op zich al geen problemen oplevert. Jonge 
kinderen kunnen niet meer dan zóveel leren. Ze hebben moeite met onder andere het 
verkrijgen van overzicht, met schatten van snelheden, met voorspellen van gebeurtenissen, 
en met het nemen van complexe beslissingen. Zelfs in een conventionele verkeersomgeving 
levert dat al problemen op. Het is dus zeer de vraag of het in een 'rommelige' Shared Space-
omgeving beter gaat. Ouderen hebben moeite met het leren van nieuwe dingen en zeker met 
het leren van nieuwe complexe dingen. Het is dus ook voor hen zeer de vraag of ze ooit met 
Shared Space zullen kunnen leren omgaan. Op welke manier heeft het college rekening 
gehouden met de leermogelijkheden van deze kwetsbare doelgroepen? In het verkeer wil je 
immers niet dat mensen door schade en schande wijzer worden. 
 

10. Is het college bereid in de evaluatie op te nemen: 

 voor- en na-onderzoek ongevallen (objectieve veiligheid) 

 voor- en na-onderzoek intensiteiten per richting (ingedeeld naar verkeerscategorie en 
vooral ook leeftijd 

 voor- en na-onderzoek naar het feitelijke (onderlinge) gedrag van alle 
verkeersdeelnemers zowel in hun interactie als in wie er nu uiteindelijk meestal het 
eerst doorrijdt 

 (voor- en na)onderzoek opinie/beleving onder representatieve groepen gebruikers en 
omwonenden waarbij bijvoorbeeld ook de doorgaans wat minder assertieve ouderen 
worden betrokken. 

11. Wil een dergelijke evaluatie enige methodologische kwaliteit hebben dan dient daarbij niet 

ingezet te worden op bevestiging van verwachtingen welke er waren bij de invoering van de 

Shared Space maar juist op het verkrijgen van informatie die deze verwachtingen 

tegenspreekt. Zegt het college dat toe? 

 
Toelichting:  
De verkeersituatie op de Kaaien in Middelburg is door de verkeersintensiteit vooral in de zomermaanden op 
verschillenden punten bijzonder onveilig te noemen. Er wordt vaak veel te hard gereden door alle verkeer 
deelnemers. Oversteken is voor voetgangers vaak te gevaarlijk. 

 

Namens de fractie van de LPM, 

Bram de Buck 



 


