
Rotterdam, 14 mei 2019. 19bb14781

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over ‘Meer 70-plussers onder dodelijke verkeersslachtoffers!’

Portefeuillehouder: J. Bokhove.

Aan de Gemeenteraad.

Op 25 maart 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
‘Meer 70-plussers onder dodelijke verkeersslachtoffers!’. (19bb13620)

Inleidend wordt door het raadslid gesteld:
“Je bent oud voor je het niet meer weet.
Ouderen zijn door hun leeftijd vaak kwetsbaarder. Hun risico’s in het verkeer nemen dan 
ook toe door meerdere beperkingen die samenhangen met hun leeftijd, afnemende 
motorische functies, minder spierkracht, visuele beperkingen en langzamere 
informatieverwerking. Daar komt bij dat in een stad zoals Rotterdam de wegsituaties, 
zoals kruispunten, complexer zijn. En er zijn meer soorten weggebruikers, zoals 
voetgangers, fietsers en brommers. Ouderen leven langer zelfstandiger en hebben nu 
dus vaker met deze situaties te maken.

Berichtgeving op 20 maart in het AD schijnt weer licht op bovengenoemde feiten met het 
teleurstellende bericht dat tussen de Rotterdamse verkeersdoden in de afgelopen járen 
opvallend veel 70-plussers zitten, meer dan 40 procent. Rotterdam heeft de cijfers van 
het aantal verkeersdoden in de afgelopen vier jaar op een rijtje gezet en er is dan wel 
een afname van 1407ó ín vergelijking met de vier jaar ervoor, maar het aantal senioren 
verkeersslachtoffers is ongelukkigerwijs gestegen. Er vielen achttien dodelijke 
verkeersslachtoffers onder 70- plussers, maar liefst zestien van hen kwamen om het 
leven in 2017 en 2018. Opvallend is dat acht van deze verongelukte senioren te voet 
waren. Verder vielen de dodelijke verkeersslachtoffers door vervoer op de fiets, met de 
auto en/of scootmobiel. Gegevens waarvan ook de gemeente aangeeft dit niet verwacht 
te hebben. Toch vindt de gemeente het te vroeg om te spreken over een trend en wacht 
nog aanvullende cijfers af om met een nieuw verkeersbeleid gericht op ouderen te 
komen, ondanks dat er ook gevreesd wordt voor een stijging in verkeersgewonden in 
deze groep.1

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers boven de 70 jaar is wel heel schrikbarend en 
toont aan dat er zeker betere begeleiding en voorzieningen moeten komen om deze 
ouderen kundiger en zelfredzamer te maken in het verkeer van onze stad.

1 https://www.ad.nl/rotterdam/veel-meer-70-plussers-onder-dodelijke-verkeersslachtoffers~abd6a4b8/
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Net als de gemeente maakt 50PLUS Rotterdam zich ernstig zorgen over deze 
gegevens. En 50PLUS Rotterdam vraagt zich af hoe de gemeente de verkeersveiligheid 
van deze kwetsbare groep beter wil gaan afstemmen.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
50PLUS Rotterdam wil weten van het college van B&W of zij duidelijk zicht heeft 
op deze cijfers?

Antwoord:
Ja, de cijfers komen uit onze eigen analyse van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 
2015-2018. Zie ook: https://www.rotterdam.nl/nieuws/verkeersveiligheid- 
rotter/Evaluatie-Meeriarenplan-Verkeersveiliqheid 18bb011328.pdf

Wij betreuren deze hoeveelheid slachtoffers. Wij delen de zorgen als het gaat om de 
verkeersveiligheid van onze ouderen. In de evaluatie van het Meerjarenplan 
Verkeersveiligheid hebben we dan ook aangegeven speciale aandacht uit te laten gaan 
naar ouderen bij de vorming van nieuw beleid voor verkeersveiligheid.

Vraag 2:
In de afgelopen járen zijn er kleinere initiatieven in het verkeersbeleid gericht op 
ouderen tot stand gekomen, maar met een beperkt bereik. Is er een reden waarom 
dit niet eerder op een grotere schaal is aangepakt (met oog op toenemende 
vergrijzing)?

Antwoord:
Vanwege de kwetsbaarheid van de ouderen die steeds langer zelfstandig en mobiel 
blijven, hebben we in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015 - 2018 senioren al 
opgenomen als één van de zes speerpunten. De afgelopen járen hebben we educatieve 
voorlichtingen gegeven en infrastructurele maatregelen uitgevoerd om de 
verkeersveiligheid voor deze kwetsbare groep te verbeteren.

Ondanks dat we een relatief grote inzet hebben gepleegd, is het bereik niet altijd even 
groot geweest. De groep ouderen blijkt moeilijk te mobiliseren. Niet alleen door beperkte 
zelfstandigheid, maar ook omdat ouderen vaak van mening zijn dat ze veilig kunnen 
deelnemen aan het verkeer. Educatieve trainingen en voorlichtingen zijn een gevoelige 
barrière die voor ouderen bijdragen aan een gevoel van verminderde zelfstandigheid. 
Niet iedere oudere voelt zich de aangewezen persoon naar dit soort trainingen te gaan. 
Wij kunnen ouderen niet verplichten toe te geven aan de noodzaak tot bijscholing.

Vraag 3:
Heeft het college van B&W zicht op de resultaten van dergelijke kleine initiatieven 
en hoe succesvol deze initiatieven waren? En zou het college dergelijke cijfers en 
resultaten kunnen delen?
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Antwoord:
Ja, voor ouderen hebben we in de periode 2015 - 2018 op aansprekende locaties, zoals 
stadion de Kuip en Excelsior, in totaal negen opfriscursussen rijvaardigheid 
georganiseerd. Ook zijn er drie trainingen voor het verbeteren van de 
scootmobielvaardigheden en vijf themamiddagen verkeerseducatie georganiseerd. Ten 
slotte werden e-bike trainingen voor ouderen aangeboden tijdens zes roadshows in 
onder meer IJsselmonde, Feijenoord, Hoek van Holland en het Centrum. In totaal 
hebben circa 550 ouderen aan de hierboven genoemde trainingen deelgenomen.

Daarnaast zijn in het Centrum, Lombardijen en Hillegersberg in totaal vier wijkschouwen 
uitgevoerd. Hieraan hebben in totaal zo’n 55 ouderen deelgenomen. Deze wijkschouwen 
leverden inzicht op in de problemen die speelden in de directe omgeving van de 
aanwezigen. Ook hebben we op diverse plekken geïnvesteerd in 
voetgangersoversteekplaatsen, onder andere om de verkeersveiligheid voor oudere 
voetgangers te verbeteren.

Vraag 4:
Op welke wijze is het college van B&W van plan de dreigende stijging van ouderen 
in verkeersongevallen en dodelijke verkeersongevallen te onderzoeken?

Antwoord:
We onderzoeken op welke locaties en bij welke vervoersmiddelen verhoogde risico’s 
ontstaan voor de ouderen. Daarbij kijken we specifiek naar de oorzaken en/of 
kenmerken van concentraties ongevallen waarbij relatief veel 70-plussers betrokken 
waren. Wij hebben de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) hier deels onderzoek naar laten doen. Uit dit onderzoek naar de hoeveelheid 
ernstige verkeersgewonden blijkt dat tussen 2005-2007 en 2015-2017 het aandeel 65 
- 74 jarigen steeg. Respectievelijk van 110Zo naar 130Zo van het totaal. Het aandeel 75- 
plussers bleef in deze periode van 10 jaar gelijk, namelijk 10oZo van het totaal. De 
stijging in de groep 65 - 74 jarigen lijkt volgens SWOV vooral te komen door 
fietsongevallen waarbij geen motorvoertuig was betrokken (eenzijdige of fiets-fiets 
ongevallen).

Vraag 5:
Op welk termijn verwacht het college van B&W de benodigde cijfers om het 
vermoeden dat ouderen vaker onder dodelijke verkeersslachtoffers vallen te 
staven?

Antwoord:
Als college betreuren wij het zeer, maar wij kunnen met zekerheid stellen dat er sinds 
2015 in totaal achttien 70-plussers zijn omgekomen in het Rotterdamse verkeer. Van 
deze achttien viel er per jaar in 2015 en 2016 één dodelijk slachtoffer. In 2017 en 2018 
waren dat er respectievelijk tien en zes. Wij delen als college de zorg over dit 
toenemende aantal en houden een vinger aan de pols als het gaat om de hoeveelheid 
betrokken ouderen bij ernstige verkeersongevallen in de toekomst.

Registratienummer cluster: BS19-00327

Steller: R. Smit, 06-18343353 pagina 3



Vraag 6:
De gemeente geeft aan dat er grootschaligere verkeersacties voor ouderen 
moeten komen. Op welk termijn zal het college van B&W dit ondersteunen?

Antwoord:
In het nieuwe verkeersveiligheidsplan zetten we in op acties met een groter bereik. Na 
de zomer laten wij het nieuwe plan in werking treden.

Vraag 7:
Gegeven dat er kleinere initiatieven zijn geweest, de recente cijfers over 70- 
plussers in verkeersongevallen, maar ook dat bekend is dat ouderen langer 
zelfstandig leven en dat vergrijzing een feit is; heeft het college van B&W al een 
visie in hoe zij een grootschalig verkeersbeleid gericht op ouderen kan inrichten 
en zal implementeren?

Antwoord:
We werken aan nieuw beleid voor verkeersveiligheid. Binnen de nieuwe aanpak krijgen 
ouderen wederom een plek. Daarbij willen we het bereik van onze inzet vergroten. 
Samen met de KBO ouderenbond Rotterdam stemmen we op dit moment af hoe we 
het bereik van onze acties kunnen vergroten door bijvoorbeeld gebruik te maken van 
hun netwerk en communicatiekanalen. Insteek is verder om gezamenlijk een aantal 
grotere educatieve bijeenkomsten te organiseren rondom verkeersveiligheid. Ook 
willen we de wijkgerichte aanpak verder uitbouwen en geven prioriteit aan wijken waar 
de populatie ouderen hoog is. De wijkgerichte aanpak heeft als voordeel dat mensen 
elkaar kennen en de stap naar het onbekende kleiner is. Ook kan de hulp van 
verschillende buurtinitiatieven dan makkelijk worden ingeschakeld.

Daarnaast kijken we binnen een nieuwe aanpak voor verkeersveiligheid naar locaties 
waar concentraties ongevallen met ouderen hebben plaatsgevonden en naar de 
vervoerswijze waarmee het slachtoffer deelnam aan het verkeer. We brengen
loqpŕouteş in kaart en kijken waar knelpunten zijn. Doel is dat ouderen veilig en 
zelfstandig naar buiten kunnen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

V.J.M. Roozęn B. Wijbenga-van 
Nieuwenhuizen, l.b.

Registratienummer cluster: BS19-00327

Steller: R. Smit, 06-18343353 pagina 4


