
Evaluatie Enquête verkeersveiligheid Witteveen 
 
Aanleiding: 
In het afgelopen jaar zijn een aantal meldingen betreffende de verkeersveiligheid 
in Witteveen bij Dorpsbelang binnengekomen. Dit was voor Dorpsbelang 
aanleiding om een enquête breed in het dorp uit te zetten hoe de Witteveners dit 
ervaren. 
Vanuit Dorpsbelang is een werkgroep samengesteld met daarin de medewerking 
van een aantal dorpsbewoners. Door de werkgroep werd besloten dit samen met 
VVN (Veilig Verkeer Nederland) op te pakken, gezien hun jarenlange ervaring 
met deze casuïstiek. 
 
Plan van aanpak: 
Gekozen werd voor de werkwijze vanuit VVN om een enquête breed uit te zetten 
met daarin een aantal algemene vragen over verkeersveiligheid, aangevuld met 
een aantal specifieke “Witteveen“-vragen. De bewoners werd de keuze geboden 
deze online in te vullen, of wanneer dit lastig was, ook fysiek in te leveren bij een 
van de werkgroep-leden. 
Opzet was om zoveel mogelijk gebruik te maken van open vragen, aangevuld met 
concrete ervaringen van de respondent waar de verkeersveiligheid onder druk 
stond. 
 
Respons: 
De enquête werd online 73 keer ingevuld, en als hard copy 10 x ingeleverd bij 
een contactadres. De buurt Witteveen kent 175 huishoudens, dat wil dus zeggen 
een respons van 47 %. In de bijlage vindt u de uitslag van de enquête. 
 
Korte samenvatting uitslag enquête: 
De werkgroep heeft een uitsplitsing gemaakt naar hoofdzaken en bijzaken, en 
gekeken naar de rode lijn in het resultaat, waarbij de volgende drie onderwerpen 
naar voren kwamen: 
 

1. Te hard rijden in het dorp 
Met name hinder bij voetgangers en fietsers.  Als veel voorkomende 
klacht wordt de staat van de weg, ontbreken van fietspaden en voetpaden 
aangegeven. Ook de onoverzichtelijkheid van kruispunten is een 
aandachtspunt 
 

2. (On)veiligheid op straat 
Meest voorkomende opmerkingen spitsen zich toe op het ontbreken van 
verlichting en de afwezigheid van fietspaden. 

 
3. Gedrag 

Een aantal bewoners geven aan dat er aandacht moet komen voor 
zelfbewustzijn, elkaar kunnen aanspreken en het investeren in educatie 
op school, of door middel van communicatie in het plaatselijke huis-aan -
huis blad. 
 

 



Vervolg: 
De werkgroep wil niet meteen voorsorteren op het trekken van conclusies, maar 
samen met dorpsbelangen een open gesprek met de gemeente Midden Drenthe 
aangaan waarbij samen met VVN gekeken gaat worden naar infrastructurele 
oplossingen in samenhang met het investeren in bewustzijn. Het aantal 
respondenten op de enquête geeft wel aan dat dit leeft in Witteveen en dus zeer 
zeker de aandacht moet krijgen. 
 
Namens de werkgroep: 
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