
 

 
SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN (art.48 RvO) 

 

 

Onderwerp :  Zebrasafari 
Vraagsteller:  Prachee van Brandenburg 
Nummer:  2021-034 
Datum:   6-10-2021 
 

Op 27 september j.l. zijn we met de Wethouder, ambtenaren, de Raad en de politie op zebra 
safari geweest. Daar zijn verschillende inzichten gedeeld met elkaar. 
 

1. Brengt de Wethouder een advies uit over welke plekken in aanmerking komen voor 
verbetering ten behoeve van betere veiligheid voor alle weggebruikers? 
Antwoord: Vooraf aan de zebrasafari is ambtelijk een inventarisatie gemaakt van alle 
oversteekplaatsen in Leiderdorp. De bezochte plaatsen waren een goede afspiegeling van 
de problematiek in heel Leiderdorp.  
Een totaal overzicht met wenselijke maatregelen wordt nu opgesteld. Hierbij zal worden 
gekeken welke oversteken snel aangepakt kunnen worden. Ook wordt gekeken naar een 
vorm van standaardisatie in de vorm van een stroomschema zodat alle verzoeken op een 
gelijke en transparante wijze worden beoordeeld. Sowieso geldt dat wanneer een locatie 
wordt aangepast, bijvoorbeeld in het kader van groot onderhoud, deze wordt verbeterd 
en in de nieuwe situatie wel voldoet aan de CROW richtlijnen en het politieadvies. 
 

2. We hebben tijdens de safari maar een paar plekken bezocht — wordt door de gemeente 
een inventarisatie gemaakt van andere plekken in het dorp die tijdens de safari niet zijn 
bezocht maar waar wel dezelfde analyse op los kan worden gelaten? 
Antwoord: Zie beantwoording vraag 1. 
 

3. Wordt bij de toepassing van de landelijke CROW normen rekening gehouden met de 
vergrijzing van een dorp, minder validen of (kleine) kinderen of wordt altijd uit gegaan 
van de gemiddelde (gezonde) voetganger? 
Antwoord: Ja, de landelijke normen nemen deze demografische ontwikkelingen zelf ook 
al mee. Daarnaast wordt per locatie maatwerk geleverd. Bij oversteken waarbij een 
groter aandeel langzamere voetgangers zijn wordt bijvoorbeeld de groentijd van 
verkeerslichten hierop aangepast. Dit is bijvoorbeeld al het geval bij de oversteken op het 
Engelendaal nabij het Winkelhof en de Ommedijk. 

 
 
Beantwoording vastgesteld door het college d.d. 
 
 


