Van: Emmy Donkers
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 15:10
Aan: 't.limbeek@vvn.nl'
CC: Maryse Slingerland ; Paul Oomen
Onderwerp: Advies Aldenhof
Beste Tiny,
Via de wijkregisseur van Dukenburg hebben wij het verkeersveiligheidsadvies Aldenhof ontvangen.
Wij hebben dit advies doorgelezen en kunnen ons er niet geheel in vinden. Graag koppelen we onze
bevindingen naar u terug.
•
•

•
•

In de probleemstelling wordt aangegeven dat er ‘veel te hard wordt gereden’ en dat het
‘veiligheidsgevoel sterk afneemt’. Waar is dit op gebaseerd? Als dit ervaringen van bewoners
zijn, dan is het goed om dat er bij te vermelden.
Ons inziens ontbreekt het in de probleemanalyse aan objectiviteit. In de probleemanalyse
wordt duidelijk het standpunt genoemd dat VVN van mening is dat de weg een 30 km per
uur weg zou moeten zijn. De analyse lijkt vervolgens te zijn uitgevoerd er al van uitgaande
dat de weg een 30 km per uur weg zou zijn. In plaats van een objectieve analyse te maken
van de verkeersveiligheid in de huidige situatie. Wij vragen ons dan ook af hoe deze analyse
tot stand is gekomen?
Waarom is er voor de analyse van de verkeersveiligheid geen gebruikt gemaakt van
informatie over snelheden, ongevallen, intensiteiten, weginrichting en functie van de weg
om een objectief beeld te vormen?
Ons inziens is de conclusie geen conclusie maar een standpunt van VVN, namelijk dat deze
weg een 30 km weg zou moeten zijn. Dit kan uiteraard een standpunt of conclusie zijn maar
dan mist de objectieve onderbouwing. Daarnaast geeft het geen antwoord op de vraag of de
weg in de huidige vorm verkeersveilig is of niet.

Op basis van dit rapport zijn wij het niet eens met de hierin getrokken conclusies. Op basis van onze
objectieve data blijkt namelijk niet dat op dit moment de veiligheid op de Aldenhof in het geding is.
Wij hopen dat u het rapport met bovenstaande bevindingen nogmaals wilt bekijken en hier de
objectieve gegevens naast wilt leggen. Mocht er behoefte zijn om hier inzicht in te krijgen dan zijn
wij uiteraard bereid om hier aan mee te werken.
Met vriendelijke groet,
Emmy Donkers
Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente Nijmegen

