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Toelichting 
De Statenfractie van de SGP heeft kennisgenomen van de onveilige situatie van de 
voetgangersoversteekplaats (VOP) op de Rijksstraatweg (N225) in Elst. Deze provinciale weg loopt dwars 
door de dorpskern van Elst en kent een hoge verkeersdruk met onder andere zwaar verkeer. Ondanks dat 
hier een VOP is aangelegd en dit duidelijk is aangegeven is het nog steeds gevaarlijk om hier over te steken, 
onder andere voor klanten van de winkels. Dit omdat auto’s niet stoppen voor voetgangers die over willen 
steken. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen aan het college. 
 

1. Bent u bekend met de onveilige situatie die bestaat bij deze voetgangersoversteekplaats? 
 
Antwoord: 
Nee, wij zijn niet bekend met de onveilige situatie van deze specifieke voetgangersoversteekplaats. 
Jaarlijks vindt een analyse plaats van de verkeersongevallen op onze provinciale wegen. Dat 
resulteert in een lijst met 500 meter wegvakken waarop meer dan 6 letselongevallen hebben 
plaatsgevonden in de laatste 6 jaren. Deze worden met voorrang aangepakt. Op deze lijst met 30 
wegvakken komt deze locatie niet voor.  

 
Wel zijn wij bekend met de subjectieve onveiligheid van voetgangersoversteekplaatsen. Het komt 
steeds vaker voor dat een voetgangersoversteekplaats niet de veiligheid biedt die de oversteek zou 
moeten bieden door het gedrag van de weggebruikers. De weggebruiker stopt niet meer automatisch 
bij het naderen van een voetgangersoversteekplaats terwijl de gebruiker van de 



voetgangersoversteekplaats dit wel zou mogen verwachten. Corrigeren van gedrag kan beter 
gebeuren door handhaving van de politie.  
 

2. Zo ja, heeft u actie ondernomen om dit tegen te gaan? Zo nee, wat gaat u doen om te zorgen voor 
een veilige voetgangersoversteekplaats? 
 
Antwoord: 
Wij zullen contact opnemen met het Openbaar Ministerie en hen verzoeken om de situatie zoals 
door u beschreven op te nemen in het handhavingsprogramma.  
 

3. Bent u bereid te onderzoeken of de kruising met de VOP veiliger gemaakt kan worden; bijvoorbeeld 
door te zorgen voor een zelfde oplossing als in het centrum van Rhenen op dezelfde N225? 
 
Antwoord: 
Wij zien geen reden om de situatie in Elst aan te passen, zie daarvoor het antwoord op vraag 1.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris, 


