
VEILIGHEID ACTUEEL 
 
Verkeersveiligheid 
In de periode januari tot oktober 2006 is in de gehele gemeente Sint Anthonis een 
veiligheidsenquête uitgezet door de dorpsraden. De resultaten van de veiligheidsenquête zijn 
in thema’s gegroepeerd: sociale veiligheid, verkeersveiligheid, fysieke verloedering en 
subjectieve veiligheid. In de komende weken lichten wij onder de kop “Veiligheid Actueel” 
telkens een thema toe. In dit tweede deel van de serie staan we stil bij verkeersveiligheid. 
 
Uit de bevindingen van de enquête is gebleken dat de inwoners verkeersveiligheid een 
belangrijk onderwerp vinden. In de enquête is een open vraag opgenomen waarin de 
geënquêteerden gevraagd zijn om onveilige plekken te benoemen. Maar liefst 68% van de 
bij deze vraag naar voren gebrachte problemen heeft betrekking op een verkeerssituatie. De 
enquêteresultaten zijn vergeleken tussen de kernen onderling, maar ook met landelijke en 
regionale cijfers. De conclusies en de verkregen informatie uit de veiligheidsenquête worden 
betrokken bij het opstellen van het nieuwe gemeentelijke verkeersveiligheidsplan. 
  
Uit de enquête blijkt dat 29% van de inwoners ontevreden is over de verkeersveiligheid 
binnen de gemeente Sint Anthonis. Dit percentage is laag wanneer je het vergelijkt met 
landelijke cijfers (39%) en met de gemiddelden in de regio Brabant-Noord (35%). Dit is 
positief, maar tegelijk ook opvallend. Opvallend, omdat bij de beantwoording van de open 
vraag “verkeerssituaties” verreweg het vaakst als “onveilige plek” zijn genoemd.  
Voor een vergelijking tussen de kernen onderling is hieronder een grafiek weergegeven. 

Verkeersveiligheid

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gemeente

Sint Anthonis

Wanroij

Oploo

Ledeacker

Landhorst

Stevensbeek

Westerbeek

Ontevreden

Reeks1

 
Opvallend is dat Wanroij en Stevensbeek eruit springen voor wat betreft de ontevredenheid 
over de verkeersveiligheid. Westerbeek valt op met het laagste percentage ontevredenen.  
Een verklaring voor de hogere ontevredenheid bij de bewoners van Stevensbeek is mogelijk 
de aanwezigheid van Scholengemeenschap Stevensbeek. Daardoor is het elke dag druk 
met fietsers en auto’s. Dit is van invloed op de beleving van de verkeersveiligheid. Een 
verklaring voor de hogere ontevredenheid in Wanroij is mogelijk de provinciale weg die het 
dorp doorkruist, waardoor er veel verkeer door het dorp komt. 
 
In de enquête is het probleem verkeersonveiligheid verder uitgesplitst naar deelproblemen. 
De resultaten zijn weergegeven in het volgende diagram. 
Verkeersveiligheid ("komt vaak voor") 
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Inwoners ervaren “te hard rijden” als het grootste verkeersprobleem binnen de gemeente 
Sint Anthonis. 43% van de geënquêteerden geeft aan dat te hard rijden vaak voorkomt. Als 
je de dorpskernen met elkaar vergelijkt zie je dat in de kleinere dorpen de minste overlast 
van “te hard rijden” wordt ervaren. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat er in de grotere 
dorpen meer sprake is van verkeersbewegingen (onder andere door een intensiever woon- 
en werkverkeer). Een uitzondering hierop vormt weer de kern Stevensbeek, waar te hard 
rijden relatief vaak als probleem wordt genoemd. 
 
Vergelijken we de resultaten met landelijke en regionale cijfers dan blijkt ook dat in de 
gemeente Sint Anthonis relatief veel inwoners “te hard rijden” als probleem ervaren. Het 
grote buitengebied (10.000 bunder landelijk schoon) en het aantal 80-km. wegen in de 
gemeente is daarvoor een waarschijnlijke oorzaak. 
Te hard rijden is een probleem dat - behalve door de overige weggebruikers - door bewoners 
van de gemeente veroorzaakt wordt. Aan het terugdringen van dit probleem kunnen de 
inwoners (naast politie en gemeente) dan ook zelf een belangrijke bijdrage leveren! 
 
Wanneer u onveilige verkeerssituaties in de gemeente signaleert, meld dit dan bij de 
afgevaardigde van uw dorp in het Platform Lokale Veiligheid. Het Platform Lokale Veiligheid 
is een forum waar signalen, knelpunten en verzoeken uit de gemeenschap bij gemeente en 
politie onder de aandacht kunnen worden gebracht.  
Voor de complete resultaten van de veiligheidsenquête en de contactgegevens van de 
vertegenwoordigers van de dorpsraden in het Platform Lokale Veiligheid verwijzen wij u naar 
de website www.sintanthonis.nl. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met Willem Engbers 
van de gemeente Sint Anthonis, team Juridische zaken en Veiligheid, telefoon: 0485–388 
808. 
 


