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Hierbij ontvangt u de BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage. Deze nieuwe rapportage
is in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven voor alle gemeenten in de regio
opgesteld, Deze rapportagemogelijkheid is binnen het PoHo Mobiliteit van de
Metropoolregio Eindhoven omarmt. Het geeft inzicht in het verloop van de
verkeersveiligheid over de periode 2014 tot en met 2OL7. Bijgevoegde rapportage
geeft specifiek de situatie in Waalre weer op basis van verkeersongevalsregistratie
en snelheidsdata. Deze informatie kan gebruikt worden voor het bepalen van
prioriteiten van projecten en de keuze van maatregelen.

De

jaren is sprake geweest van een

onderregistratie van
verkeersongevallen. Binnen de politie werd op een gegeven moment minder
geregistreerd. In samenwerking met o.a. de Nationale Politie en het Verbond van
Verzekeraars is het STAR (Smart Traffic Accident Reporting) project opgezet. In de
STAR-database staan nu wel alle verkeersongevallen die bekend zijn bij de politie en

afgelopen

worden aangevuld met de registratie vanuit de verzekeraars. Voorheen waren enkel
registraties van politie beschikbaar voor dergelijke rapportages. Dubbelingen worden
u iteraa rd u itgefilterd.
Deze verbeterde registratiegraad is uiteraard zeer positief. Het bijeffect is echter dat

het nu, statistisch gezien, veel slechter lijkt te gaan met de verkeersveiligheid in de
regio. Daarnaast is het zo dat de ongeval gegevens geregistreerd zijn inclusief de
ongevallen op provinciale- en Rijkswegen. Voor zover die binnen onze gemeente
aanwezig zijn.

In de regionale BllQ-rapportage is ook een lijst van de 21 gemeenten opgenomen.
In deze lijst is te zien in welke gemeente de meeste en in welke gemeente de minste
ongelukken zijn gebeurd. Door het aantal verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners
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in een grafiek weer te geven zijn de gemeenten, van groot naar klein, met elkaar
vergeleken. Waalre komt op deze lijst als veiligste gemeente u¡t de bus qua
verkeersslachtoffers in de periode 2OL4-2017. Hierbij moet er rekening gehouden
worden met het feit dat ook de Rijks- en provinciale wegen die in de gemeente
aanwezig zijn, mee genomen worden in de score. Voor een nadere duiding en
verklaring van het aantal ongelukken in een gemeente zal de gemeentelijke
rapportage geraadpleegd moeten worden. Een score bovenaan de lijst met
gemeenten waarin veel ongelukken zijn gebeurd betekent dus niet per definitie dat
de gemeentelijke wegen (waar de gemeente voor verantwoordelijk is) onveilig zijn.

Voor Waalre zetten we qua verkeersveiligheid op "korte" termijn in op de
herinrichting van de N69 + Traverse in het project Duurzaam door Waalre. Gezien
het aantal drukke kruispunten op deze wegen, is dit meteen een verbeterslag m.b.t.
verkeersveiligheid.

De BLlQ-rapportage geeft verder ook inzicht in de snelheidsgegevens in onze
gemeente. Deze bieden met name meerwaarde in combinatie met de ongevalscijfers.
De combinatie van beide gegevens brengen de belangrijkste aandachtspunten op het
gebied van verkeersveiligheid binnen onze gemeente in beeld.
Hoogachtend,
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