Verkeersveiligheid
2016* in cijfers

De waterschapswegen
zijn goed voor jaarlijks
circa 600 miljoen
voertuigkilometers.
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*Dit zijn de cijfers van 2016, omdat de totale cijfers voor 2017 pas eind 2018 beschikbaar zijn.

Waterschap Scheldestromen beheert ruim 3.900 kilometer aan wegen en fietspaden. We willen deze
kerntaak goed uitvoeren door te zorgen voor een veilige bereikbaarheid van alle bestemmingen in
Zeeland. In de beleidsnotitie verkeersveiligheid maken we keuzes om onze wegen nog veiliger te
maken.

Aanpak

Ambitie
De bereikbaarheid van
bestemmingen moet
minimaal op het huidige
niveau blijven. De
keerzijde van onze
mobiliteit is dat die ook
incidenten en slachtoffers
met zich meebrengt. We
moeten er alles aan doen
om dit te voorkomen en de
verkeersveiligheid te
verbeteren. Onze
ambities zijn:

We willen onze wegen heel
duidelijk vormgeven, zodat
het voor iedere
weggebruiker duidelijk is
wat van hem wordt
verwacht en zodat hij
minder fouten maakt.
Onze acties zijn onder
andere gericht op
eenduidige belijning en
borden die vooraf goed
waarschuwen. Daarnaast
gaan we de komende jaren
investeren in de aanleg
van nieuwe fietspaden en
–stroken en het verbreden
van bestaande fietspaden.

in 2020 niet meer dan
34 ernstige
verkeersslachtoffers
(doden en
ziekenhuisgewonden);
in 2040 geen
vermijdbare ongevallen of
slachtoffers meer op de
waterschapswegen.

Sociale media
Volg ons ook op sociale media!
Zoek op: Waterschap Scheldestromen

Meten
We stellen de beleidsuitgangspunten vast. Met
prestatie indicatoren meten we de voortgang van de
effecten van onze maatregelen.
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