
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Statenleden van de provincie Drenthe 
 
Per email: statengriffie@drentsparlement.nl 
 

 

 • Directie 

   
ons kenmerk  HD/B&E/EN/yvb/2019-039 

   

contactpersoon  Drs. R.C.E. Neef 

mobiel  06-51358296 

locatie  A5 

e-mail  eneef@anwb.nl 

onderwerp  Resultaten ANWB-ledenonderzoek datum  25 maart 2019 

ANWB neemt deel aan ARC Europe, het internationale netwerk van toonaangevende mobiliteit- en toeristenclubs. 

ANWB B.V., handelsregister nr. 27.157000 behoort tot de groep van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. 

   

   

   

bezoekadres  Wassenaarseweg 220 

  2596 EC  Den Haag 

postadres  Postbus 93200 

  2509 BA  Den Haag 

internet  www.anwb.nl 

 

 

 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Van harte gefeliciteerd met uw (her)verkiezing tot Statenlid! Een belangrijke 
verantwoordelijkheid, zeker omdat op majeure beleidsterreinen veel taken en bevoegdheden 
van de provincie direct van belang zijn voor onze leden. U gaat met en voor de bewoners van 
uw provincie zoeken naar gedragen oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 
 
De ANWB wil hieraan bijdragen. Daarom informeren wij u graag over de resultaten van een 
onderzoek, dat wij in aanloop naar de verkiezingen hebben gehouden onder ANWB-leden in 
uw provincie. Daarbij waren vier thema’s leidend die onze leden belangrijk vinden en waarvoor 
de provincie een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. De thema’s zijn verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en infrastructuur, fietsen, ruimte voor recreatie en toerisme. 
 
Graag delen wij de belangrijkste resultaten van ons onderzoek met u middels bijgesloten 
factsheet, zodat u ze kunt gebruiken voor uw werk in de Staten. 
 
Op basis van de resultaten voor uw provincie verzoekt de ANWB u vriendelijk om in het nieuwe 
collegeakkoord de volgende ambities op te nemen: 

1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een prioriteit deze collegeperiode. Wij 

gaan ambitieus aan de slag met de uitvoering van het Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid 2030, waaronder het streven naar uiteindelijk nul 

verkeersslachtoffers. Wij zetten onder andere in op meer handhaving en het veiliger 

maken van wegen en fietspaden. Hierbij werken wij samen met andere betrokken 

overheden en instanties. 

2. Wij willen de bereikbaarheid binnen Drenthe verbeteren, onder andere door het goed 

met elkaar verbinden van de diverse vervoersmogelijkheden als fiets, auto en OV. Het 

onderhoud van onze wegen en fietspaden houden we op peil. Het fietsen willen we 

bevorderen door verdere uitbouw van snel- en doorfietsroutes. Dit komt de veiligheid 

van en de doorstroming voor fietsers ten goede. 

3. Natuur- en recreatiegebieden zijn belangrijk voor inwoners en bezoekers van Drenthe. 

Daarom investeren we in de kwaliteit en toegankelijkheid van deze gebieden. Wij 

willen de mogelijkheden voor het wandelen, fietsen en varen vergroten. 



Provinciale verkiezingen Drenthe

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.

“ Eerlijk gezegd denk ik dat het niet zozeer aan de wegen e.d. ligt maar meer  
aan de verkeersmentaliteit van de mensen. Waarom is het zo moeilijk  
om je aan de snelheid te houden? Hoe vaak hier op de klinker parallelweg  
niet geracet wordt is niet op 1 hand te tellen op 1 dag.”
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Voor de resultaten van het onderzoek verwijzen wij u naar 
http://www.anwb.nl/provincialeverkiezingen2019. Uiteraard kunt u ook contact met ons 
opnemen. 
 
Wij wensen u veel wijsheid toe gedurende de collegeonderhandelingen en zien uit naar een 
goede samenwerking met de nieuwe Statenleden en Gedeputeerden van Drenthe. 
 

 Met vriendelijke groet, 
  

 
 
 
Drs. F.J. van Bruggen  
Hoofddirecteur  
  

bijlage(n) factsheet 
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