
Provinciale verkiezingen Zuid-Holland

Stimuleren van  
functioneel fietsgebruik
De provincie kan stimuleren dat mensen vaker  
de fiets pakken voor woon-werkverkeer door:

• Uitbreiden van snelfietswegen.

•  Verbeteren aansluiting fiets-OV-routes. Makkelijker met de fiets 
in het OV. Meer (gratis) bewaakte en beschutte fietsstallingen.

•  Verbeteren veiligheid fietspaden: meer rekening houden met 
snel- en langzaam rijdend fietsverkeer, aparte fietspaden  
(gescheiden van rijbaan), bredere fietspaden, meer eenrichtings- 
paden, aanpakken onoverzichtelijke overgangen en kruispunten.

•  Doorstroming voor fietsers verbeteren: groene golf,  
meer ongelijkvloerse kruisingen, doorlopende routes.

•  Goede verlichting en goed onderhoud.

“ De verkeersveiligheid van de provinciale wegen moet echt beter.  
Dat kan door meer gescheiden rijbanen en veiliger kruisingen.”

Belang recreatie en toerisme
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voldoende groen en open ruimtes in de stad

de kwaliteit van het landschap

behoud van natuur- en landbouwgebied

betere fiets- en wandelmogelijkheden buiten bebouwde kom

bereikbaarheid van recreatiegebieden

uitbreiding van vrij toegankelijke natuurgebieden

betere fiets- en wandelmogelijkheden binnen bebouwde kom

cultureel erfgoed

informatievoorziening

promotie van recreatiegebieden en toeristische hotspots

Tevredenheid over faciliteren provincie
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het plaatsen van route-aanduiding en bewegwijzering

het onderhouden van fietspaden

het faciliteren gecombineerd gebruik van OV en fiets

het aanleggen van overstappunten voor fiets-OV

het plaatsen van straatverlichting

het plaatsen van (bewaakte) fietsstallingen

de aanleg van snelfietswegen

het plaatsen van oplaadpunten
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Maatregelen ter bevordering  
van verkeersveiligheid

strenger handhaven  60%

fietspaden veiliger maken  52%

wegen veiliger maken  49%

gedragscampagnes houden  33%

anders  6%

geen van bovenstaande  2%

0% 60%10% 20% 40% 50%

n=1196

Belang verkiezingsthema’s  
voor ANWB-leden

verkeersveiligheid

bereikbaarheid

voldoende openbaar vervoer

voldoende toeg. natuurgebieden

recreatiemogelijkheden
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Prioriteiten in aanpak  
fysieke leefomgeving

onderhoud fietspaden

onderhoud autowegen

uitbreiden openbaar vervoer

uitbreiden recreatieve routes  
voor fietsen, wandelen en varen

uitbreiden autowegen
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