
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verkeersonderzoek  

Noorderplassen-West, Almere 

 

  
 

 
  



Even voorstellen 

 

• Gemeente 

 

• Antea 

 

• VVN 

 



Programma 

 

• Aanleiding 

• Kaders 

• Aanpak verkeerssituaties 

• Samen aan de slag! 

• Planning vervolg 

 



Aanleiding 

 

 Overzicht locaties klachten uit de 

omgeving:  

1. Organisatie parkeerterrein bij de school; 

verkeersveiligheid oversteken; 

verkeersafwikkeling op de kruispunten.  

2. Zicht vanuit parkeergarage supermarkt; 

verkeersveiligheid en afwikkeling 

kruispunten.  

3. Ontbreken logica in eenrichtingscircuit.  

4. Veiligheid en doorstroming kruisingen met 

busbaan.  

5. Snelheid op Grootzeil in combinatie met 

langsparkeren en voorrang van zijwegen.  

6. Snelheid op Boelijn in combinatie met 

langsparkeren en voorrang van zijwegen.  

7. Ontbrekende schakels in fietsstructuur.  

8. Ontbreken tweede ontsluiting (ergens in 

het gebied).  



Doel 

 

• Visie op verkeerssysteem Noorderplassen West als 

kapstok voor toekomst 

• Goed functionerend systeem 

• Knelpunten binnen die visie aanpakken 



Kaders 

 

• Alles is bespreekbaar 

• Gemeente moet uiteindelijk afwegen en beslissen 

• Integrale aanpak 

• Verkeer doe je samen 

• Huidige infrastructuur met toekomstige vulling gebied 

• We kunnen niet alles in 1x oplossen 

• Voor ‘grotere’ maatregelen moet budget aangevraagd 

worden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Even voorstellen: 

 Veilig Verkeer Nederland 

    

Missie: Iedereen veilig over straat! 

 

 
  



Hoe doen we dat dan? 

• Infrastructuur 

 

 

• Educatie  

• Gedragsbeïnvloeding 

 

 

• Handhaving 



Hoe doen we dat dan? 

• Aanmoedigen 

 

 

 

• Toerusten 

 

 

Meedoen is makkelijk! 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4059381209&feature=iv&src_vid=3Jhr7NT3rLU&v=CPWqZXgcMxs


Noorderplassen Almere 

 

Looptijd: onderzoek t/m januari 2019 

 

Doel: verbetering huidige verkeerssituaties en 

robuustheid voor de toekomst 

 

Hoe gaan we dat doen? 

  



Oplossingen: inrichting 



Oplossingen: gedragsbeïnvloeding 

 

• Voorlichting buurtkrant, social media 

• Klikostickeractie 

• Remwegdemonstratie 

• Streetpainting 

• Verkeersbordenontwerp kinderen 

• Snelheidsmeting 

 



Oplossingen: handhaving 



Samen kunnen we er iets aan doen 



Samen aan de slag! 

• Gemeente, bewoners, scholen en andere  

    partijen 

 

• Anteagroup: voorstellen infrastructuur 

 

• VVN: begeleiding 

 



Planning 

• Eerste bewonersavond: probleemverkenning 

    instellen verkeerswerkgroep 

 

• November: werkatelier brainstormen oplossingen door  

  afvaardiging donderdag 1 november 

 

• December/Januari: inloopbijeenkomst met presentatie  

   oplossingen infrastructuur en gedrag 

 

• Informatie via website (almere.nl/noorderplassenwest) en 

uitnodiging voor de laatste bijeenkomst 

 

 

 



Meedoen is makkelijk! 



Wat gaan we vanavond doen? 

• Op plattegrond aanvullende toelichting op knelpunten 
 

• Ontbrekende knelpunten aangeven op plattegrond 
 

• Knelpunten prioriteren met stickers 
 

• Mogelijkheid op flappen ideëen voor oplossingen 
aangeven 
 

• Opgave op flap deelnemen werkgroep (max. 15 
pers.) 



Dank voor uw aandacht,  

dank voor uw medewerking  

en aan de slag! 


