
 

 
 
 

R A A D S V R A A G 
 
 
 

 

Bestemd voor de raad van            : 2 april 2012 
Vraag nr.     : 4 
Onderwerp    : ongelukken Engelendaal 
Vraagsteller    : BBL/Langenberg 
Datum                : 2 april 2012 
 
 
 
 

Op de kruising Engelendaal – Heinsiuslaan- Vronkenlaan gebeuren (te) veel 
ongelukken. Het Leiderdorps weekblad maakte onlangs melding van weer een 

ernstig ongeluk. 

In het artikel wordt verwezen naar het onderzoek dat de wethouder naar die 
verkeerssituatie zou instellen, zoals door hem aangekondigd in de commissie 

van november vorig jaar. 
Het artikel spreekt ook over contact met de politie over de toedracht van de 

ongelukken. Het waren menselijke fouten, waar de gemeente dus weinig 
invloed op zou hebben, aldus het artikel. 

 
BBL heeft de volgende vragen: 

 
1. Is het contact met de politie met de vraag naar de toedracht van de 

ongelukken het onderzoek dat de wethouder heeft bedoeld? 
Antwoord: 

De politie heeft in het proces verbaal onderzoek gedaan naar de toedracht 
van de verschillende ongelukken. Hieruit heeft de politie geconcludeerd 

dat de ongelukken te wijten waren aan menselijke fouten zoals geen 

voorrang verlenen. De gemeente heeft bij de politie verzocht tot inzage in 
deze processen verbaal. Dit was niet mogelijk. Samen met de politie is 

tevens geconcludeerd dat de weginrichting juist is, en conform alle regels 
en richtlijnen. Hieruit heeft de gemeente geconcludeerd dat zij geen 

invloed had op (het voorkomen van) de verschillende ongelukken. 
Hiermee is het onderzoek van de gemeente afgerond. 

 
2. Zo nee, welk bureau heeft welke onderzoeksopdracht 

gekregen?Wanneer wordt de uitkomst van dat onderzoek verwacht? 
Antwoord: 

Gelet op het bovenstaande is deze vraag niet meer van toepassing. 
 

 



3. In het artikel wordt gesteld dat menselijke fouten de oorzaak zijn van 
de ongelukken. De vraag is echter waarom deze menselijke fouten zijn 

gemaakt. De oorzaak daarvan kan liggen bij de inrichting van het 
kruispunt, de afstelling van de verkeerslichten etc. Is de wethouder van 

mening dat de gemeente wel degelijk invloed kan hebben op genoemde 
factoren, en daarmee op de kans op ongelukken? 

Antwoord: 
De veiligheid op de openbare weg is een samenspel van de inrichting en 

de rijvaardigheid van de bestuurders. Zoals gesteld in het eerste antwoord 

is geconcludeerd dat het kruispunt voldoet aan alle regels en richtlijnen. 
Ook het uitschakelen van de VRI’s ’s avonds is in deze een juiste keuze. 

De weginrichting is ondersteunend aan de verantwoordelijkheid van de 
automobilist, niet vervangend. Dit betekent dat de bestuurder in alle 

gevallen zelf hoofdverantwoordelijk is. 
De vervanging van de VRI’s en realisatie van de linksaf-stroken zoals 

omschreven in het Uitvoeringsplan IVVP kunnen wel bijdragen aan een 
verbetering van de veiligheid. Dit stelt de Gemeente namelijk in staat om 

het verkeer vraagafhankelijk te regelen. Hierdoor hoeven de verkeers-
lichten ’s avonds niet meer uitgeschakeld te worden. Dit zal een positief 

effect hebben op de gemiddelde snelheid van auto’s op het Engelendaal. 
 

 


