
SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

 
 

 

 

Datum: 22 januari 2015 

 

 

Aan de voorzitter van de raad 

 

 

Steller vragen: De heer H. Buyatui (PvdA) 

 

 

Onderwerp: Verkeersongelukken Evenaar in Almere Buiten 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Bent u ervan op de hoogte dat in de eerste drie weken van dit jaar vier verkeersongelukken 

hebben plaatsgevonden op de Evenaar
1
? 

2. Bent u met de PvdA van mening dat het aantal verkeersongelukken binnen de betreffende tijd 

zeer hoog is? 

3. Bent u met de PvdA van mening dat het college op zeer korte termijn actie moet ondernemen 

om de verkeerssituatie veiliger te maken? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat gaat u doen en 

wanneer? 

4. Hoe is het mogelijk dat er binnen zo’n korte tijd zoveel verkeersongelukken hebben 

plaatsgevonden op de Evenaar? 

5. Zijn er recent wijzigingen doorgevoerd in de weginrichting die de verkeersveiligheid nadelig 

hebben beïnvloed? Zo nee welke verklaring heeft u voor deze plotselinge stijging van het aantal 

verkeersongelukken op de Evenaar. Zo ja, hoe is het mogelijk dat deze wijzigingen zijn 

doorgevoerd, zijn deze wijzigingen niet getoetst aan richtlijnen voor een veilige weginrichting? 

 

 

Toelichting: 

 

Het verkeer op de Evenaar in Almere Buiten is de laatste jaren sterk toegenomen. Vanwege de 

toename aan economische activiteiten in de omgeving van de Evenaar, zal de verkeersdrukte in de 

toekomst naar verwachting alleen maar toenemen.  

 

In de eerste drie weken van 2015 hebben zich al vier ongelukken voorgedaan op de Evenaar. De PvdA 

maakt  zich zorgen over de verkeerssituatie aldaar en vindt het belangrijk dat er stappen ondernomen 

worden om de verkeerssituatie te verbeteren. 

 

 

Ondertekening en naam, 

 

De heer H. Buyatui (PvdA) 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.dichtbij.nl/almere/zoeken/zoeken.aspx?zoekwoord=evenaar&zoekmachine=webregionl 

 



 

   

PvdA 

t.a.v. de heer H. Buyatui 

     

 

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake Verkeersongelukken 

Evenaar in Almere Buiten 

 

 

Geachte heer Buyatui, 

 

Op 22 januari jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld aan ons over 

Verkeersongelukken op de Evenaar in Almere Buiten. Met deze brief beantwoorden 

wij de vragen. 

 

1. Bent u ervan op de hoogte dat in de eerste drie weken van dit jaar vier 

verkeersongelukken hebben plaatsgevonden op de Evenaar? 

Naar aanleiding van uw vragen hebben wij de ongevalsgegevens opgevraagd bij de 

politie. Het klopt dat er vier ongevallen zijn geweest. Hieronder geven wij u een 

overzicht van de ongevallen:  

• Evenaar-Atlasdreef: twee auto’s met alleen materiële schade. Toedracht: 

voorrangsfout. 

• Evenaar- Rio de Janeirostraat: auto met een snorfiets, alleen materiële schade. 

Toedracht: voorrangsfout  

• Evenaar-Marten Toonderlaan: twee auto’s met alleen materiële schade. 

Toedracht onbekend. 

• Evenaar-Boterbloemweg: twee auto’s. Aanrijding met letsel. Toedracht 

voorrangsfout. 

 

2. Bent u met de PvdA van mening dat het aantal verkeersongelukken 

binnen de betreffende tijd zeer hoog is? 

Wij vinden elk ongeluk er één te veel. Absoluut gezien lijkt het aantal zeer hoog. 

Echter, de ongevallen hebben zich op vier verschillende punten voorgedaan. Alle 

vier met een verschillende vorm van fout voorrang verlenen. Het zijn incidentele 

ongevallen die zich toevallig in een korte periode achter elkaar hebben voorgedaan. 

 

3. Bent u met de PvdA van mening dat het college op zeer korte termijn 

actie moet ondernemen om de verkeerssituatie veiliger te maken? Zo 

nee, waarom niet. Zo ja, wat gaat u doen en wanneer? 

Nee. Wij vinden het vervelend dat de ongelukken hebben plaatsgevonden, maar 

zoals in het antwoord op vraag 2 is aangegeven, zijn de voorgedane ongelukken heel 

divers van aard en vooralsnog een incident. 
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4. Hoe is het mogelijk dat er binnen een dergelijk korte tijd zoveel 

verkeersongelukken hebben plaatsgevonden op de Evenaar? 

In het afgelopen jaar hebben zich 26 ongevallen voorgedaan op de Evenaar. Hiervan 

hadden 22 ongevallen uitsluitend materiele schade. Ook hierbij op verschillende 

plaatsen met verschillende toedrachten. In de afgelopen vijf jaar hebben zich op de 

Evenaar gemiddeld 24 ongevallen per jaar voorgedaan (waarvan 22 met uitsluitend 

materiele schade). Dat er in de eerste maand van dit jaar een meer dan gemiddeld 

aantal ongevallen heeft plaatsgevonden is een ongelukkig toeval. 

 

5. Zijn er recent wijzigingen doorgevoerd in de weginrichting die de 

verkeersveiligheid nadelig hebben beïnvloed? Zo nee, welke verklaring 

heeft u voor deze plotselinge stijging van het aantal verkeersongelukken 

op de Evenaar. Zo ja, hoe is het mogelijk dat deze wijzigingen zijn 

doorgevoerd, zijn deze wijzigingen niet getoetst aan richtlijnen voor een 

veilige weginrichting? 

Er zijn recentelijk geen wijzigingen doorgevoerd in de weginrichting. Over een 

periode van een maand kan niet gelijk gesteld worden dat er een stijging is van het 

aantal ongevallen, daarvoor moet een langere periode worden bekeken. De 

weginrichting van de Evenaar voldoet aan de richtlijnen van veilige weginrichting. 

 

Wij houden de situatie op de Evenaar nauwlettend in de gaten. Op het moment dat 

zich duidelijk een trend voordoet in de stijging van de ongevallen zal zeker nader 

onderzoek volgen. 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

 

 

 

 

de secretaris,       de burgemeester, 

A.J. Grootoonk    A. Jorritsma - Lebbink 

 


