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1. Inleiding 
 

1.1 Een gemeentelijke herindeling 
Gemeente ‘De Friese Meren’ is In 2014 ontstaan uit de fusie van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Skarsterlân 
en een gedeelte van Boarnsterhim. Vanaf 1 juli 2015 gingen we verder onder de naam ‘De Fryske Marren’. 
De gemeente is gelegen in het zuidwesten van Fryslân met ruim 50.000 inwoners met de grootste plaatsen 
Joure, Lemmer en Balk. 
 

1.2 Het doel van dit gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 
Het voorliggende gemeentelijk verkeers- en vervoerplan is een harmonisatie en actualisatie van het 
verkeers- en vervoerbeleid van de voormalige gemeenten. Dit plan dient de komende jaren als leidraad 
voor te nemen beslissingen op het gebied van verkeer en vervoer. Niet alle in dit document genoemde 
maatregelen en algemene voornemens zijn van financiële dekking voorzien. In een later stadium zal 
prioritering volgen. 
 

1.3 Leeswijzer 
Dit GVVP geeft achtereenvolgens een beschrijving van hoe het tot nu toe met het verkeers- en 
vervoerbeleid is gesteld, wat we bereikt hebben en waar we de komende jaren naar toe willen. 
 
 

 
 
 

Samenvatting ‘Inleiding’: 
 Een gemeentelijke herindeling 
 Harmonisatie en actualisatie verkeers- en vervoerbeleid 
 Een leidraad voor beslissingen 
 Wat hebben we bereikt, waar willen we naar toe 
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2. Verkeers- en vervoerbeleid 
 

2.1 ‘Planwet verkeer en vervoer’ 
Deze wet regelt ondermeer dat elke bestuurslaag (Rijk, Provincie en gemeente) een verkeers- en 
vervoerplan moet vaststellen, om zo voor heel Nederland een samenhangend verkeers- en vervoersysteem 
te krijgen. 
 

2.2 ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ 
Deze visie verwoord het nationale verkeers- en vervoerbeleid met een Europese en wereldwijde blik. Het 
nationale doel is om de concurrentiekracht te vergroten, het verbeteren van de bereikbaarheid en het 
waarborgen van een leefbare en veilige omgeving. De gebruiker (burgers en bedrijven) staan hierbij 
centraal. 
 

2.3 ‘Provinciaal verkeers- en vervoerplan 2006 Herzien’ 
Dit plan verwoord het provinciale verkeers- en vervoerbeleid. Het provinciale doel is het realiseren van een 
duurzaam verkeers- en vervoersysteem dat voldoet aan de verplaatsingsbehoefte, bijdraagt aan de 
versterking van de economie, veilig is en schade aan de leefomgeving beperkt. Een toekomst gericht beleid 
voor met name fiets en openbaar vervoer. Het plan sluit aan bij de nationale doelstellingen. 
 

2.4 De gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen 
Het gemeentelijke verkeers- en vervoerbeleid van de voormalige gemeenten is verwoord in diverse 
vastgestelde documenten. Daarnaast is voor Joure de verkeersstructuur in de visie “Verkeersstructuur 
bebouwde kom Joure”verwoord. De plannen verschillen qua diepgang van elkaar, maar de rode draad is in 
alle plannen gelijk; de toepassing van het ‘Duurzaam Veilig Verkeer’ principe. De plannen sluiten aan bij 
zowel de nationale als provinciale doelstellingen. 
 
 

 

Samenvatting ‘Verkeers- en vervoerbeleid’: 
 Duurzaam verkeers- en vervoerbeleid 
 Verbeteren van de bereikbaarheid 
 Voldoen aan verplaatsingsbehoefte 
 Gericht op fiets en openbaar vervoer 
 Waarborgen leefbare en veilige omgeving 
 De gebruiker staat centraal 
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Ten opzichte van 2013 nam het aantal slachtoffers in 2014 in elke regio in Nederland toe. 
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3. Verkeersveiligheid 
 
Mobiliteit en verkeersveiligheid gaan hand in hand. Verkeersveiligheid is één van de belangrijke pijlers 
binnen het totale verkeers- en vervoersysteem. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van 
‘verkeersveiligheid’ binnen het verkeers- en vervoerbeleid. 
 

3.1 ‘Duurzaam Veilig Verkeer’ 
Sinds de jaren negentig is dit concept geborgd in het verkeers- en vervoerbeleid van alle bestuurslagen. Het 
draait hierbij om het voorkomen van ongelukken. Tot op de dag van vandaag blijkt ‘Duurzaam Veilig 
Verkeer’ een goede visie voor het verkeersveiligheidsbeleid waarmee al veel veiligheidswinst is geboekt. 
 

3.2 ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 
Met dit plan is het landelijke verkeersveiligheidsbeleid uiteengezet om te komen tot een verdere reductie 
van het aantal verkeersslachtoffers; maximaal 500 doden en 10.600 gewonden in 2020. De focus ligt hierbij 
op het beschermen van de kwetsbaren in het verkeer en het harder aanpakken van veroorzakers van 
onveiligheid. 
 

3.3 ‘Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025’ 
Met deze strategie van de Provincie Fryslân zijn de onderwerpen en activiteiten benoemd die moeten 
leiden tot de ambitie om in 2025 de helft minder verkeersslachtoffers te hebben dan in 2010. In 2025 zijn 
er dan in Fryslân maximaal 14 verkeersdoden en maximaal 148 ernstige verkeersgewonden. 
 

3.4 ‘Manifest Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025’ 
Met dit manifest is een fundament gelegd onder de gezamenlijke uitvoering van de Friese Strategie 
Verkeersveiligheid 2010-2025 met het streven om in 2025 geen vermijdbare ongevallen meer te laten 
plaatsvinden. Gemeenten hebben dit onder andere geborgd in een jaarlijks uitvoeringsplan Permanente 
Verkeers Educatie.  
 

3.5 ‘Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2012’ 
Om de landelijke doelstelling van het aantal verkeersslachtoffers te behalen bleken met name extra 
maatregelen nodig gericht op jonge beginnende bestuurders, ouderen en fietsers. De monitoring in 2014 
laat zien dat alsnog fors moet worden geïnvesteerd in onder andere betere wegen en fietsvoorzieningen 
om de landelijke verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 te halen. 
 
 

Samenvatting ‘Verkeersveiligheid’: 
 ‘Duurzaam Veilig Verkeer’ visie voor verkeersveiligheidsbeleid 
 Voorkomen van vermijdbare ongevallen 
 Focus op kwetsbaren; beginnende bestuurders, ouderen en 

fietsers 
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Aantal geregistreerde slachtofferongevallen1 op gemeentelijke wegen over een periode van vijf jaren  
(2010-2014) 

                                                 
1 Het betreft hier geregistreerde ongevallen. De registratiegraad van ongevallen is de laatste jaren onder 
de maat, zodat geen gedegen analyse plaats kan vinden. Het belang van een gedegen registratie wordt 
onderkent en landelijk wordt gewerkt aan vernieuwing in de ongevallenregistratie met als doel een 
completer beeld te krijgen van de ongevallen. 
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4. Wat hebben we bereikt 
 
Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de stand van zaken van de uitvoering van het verkeers- en 
vervoerbeleid voor het gemeentelijk wegennet.  
 

4.1 Wegen 
Het wegennet is volgens de principes van Duurzaam Veilig functioneel ingedeeld in verkeersruimten en 
verblijfsgebieden en sluit aan bij het provinciale en landelijke wegennet. De meeste verblijfsgebieden 
binnen en met name buiten de bebouwde kom (30 en 60 km/h zones) zijn sober en doelmatig ingericht. 
Gelet op het soort, de intensiteit en de snelheid van het verkeer blijven sommige wegen extra aandacht 
nodig hebben. De Harddraversweg en de Straatweg zijn hier voorbeelden van. Voor een aantal trajecten 
binnen verblijfsgebieden gelden nog afwijkende snelheden (50 en 80 km/h). De inrichting van de wegen 
sluit grotendeels al wel aan bij die van het verblijfsgebied. Een aandachtspunt hierbij zijn de kruispunten 
waarbij op dit moment de voorrang nog is geregeld. Ter verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming 
en verkeersveiligheid zijn verkeerswegen aangelegd en geoptimaliseerd. Zo is onder andere de 
verbindingsweg te Balk gerealiseerd en wordt uitvoering gegeven aan het knooppunt Joure met directe 
aansluitingen op het onderliggend wegennet en de N359 te Lemmer.  
 

4.2 Fietsers 
Het fietsnetwerk is compleet met uitzondering van een ontbrekende schakel langs de provinciale weg N359 
tussen Balk en Lemmer. De fietsknelpunten zijn geïnventariseerd en opgenomen in het ‘Actieplan 
Verkeersveiligheid fietsverkeer’. De uitgangspunten van dit plan worden bij (onderhouds)werkzaamheden 
waar mogelijk gehanteerd.   
 

4.3 Openbaar vervoer 
Er vindt structureel overleg plaats met provincie (als regievoerder) en vervoerder over het openbaar 
vervoer. Alle dorpen hebben de beschikking over openbaar vervoer. In het kader van het halteplan zijn de 
bushaltes (ongeveer 45% van alle bushaltes) toegankelijk gemaakt.  
 

4.4 Verkeersveiligheid 
Verkeersonveilige locaties zijn aangepakt en op de gemeentelijke wegen komen geen locaties meer voor 
waar meerdere vergelijkbare slachtofferongevallen plaatsvinden. Verkeersongevallen vinden verspreid over 
het wegennet plaats. Knooppunt Joure en de N359 door Lemmer worden nu aangepakt, zodat de 
problemen met bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid ook daar worden opgelost.  
 

4.5 Verkeerseducatie en handhaving 
Gedragsbeïnvloeding heeft de afgelopen jaren plaats gevonden door middel van permanente 
verkeerseducatie. Jaarlijks terugkerende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. In samenspraak met de 
politie zijn gerichte verkeerscontroles uitgevoerd. 
 

 
 
 

Samenvatting ‘Wat hebben we bereikt’: 
 Een ‘Duurzaam Veilig’ verkeerssysteem 
 Functionele verkeers- en verblijfsgebieden 
 Een bijna compleet fietsnetwerk 
 Een toegankelijk en compleet openbaar vervoer systeem 
 Een verkeersveilig wegennet 
 Permanente verkeerseducatie en gerichte handhaving 
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5. Waar willen we naar toe 
 
We hebben al veel bereikt, maar kunnen niet achterover gaan leunen. Elk vermijdbaar ongeval is er één te 
veel. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van wat we de komende jaren willen bereiken en waar we op in 
gaan zetten. 
 

5.1 Verkeers- en vervoerbeleid 
‘Never change a winning team’. Daarom gaan we door met ‘Duurzaam Veilig’. We behouden en werken 
verder aan een eenduidig, functioneel en verkeersveilig wegennet met speciale aandacht voor de 
kwetsbaren; ouderen, fietsers en voetgangers. 
 

5.1.1 Een dynamisch systeem 
‘Alles veranderd, altijd’. Dat is positief, want verandering is leven! Het verkeers- en vervoersysteem is 
levend. Continu in beweging en aan verandering onderhevig. We spelen in op verandering in 
verplaatsingsbehoefte en vervoerswijze keuze. Dit is een continu proces.   
 

5.1.2 Menselijk gedrag 
‘De mens is de maat van alle dingen’. Elk individu bepaald zelf wat voor hem of haar waar is. Wat een 
veilige of onveilige situatie is. Daarom redeneren we vanuit het gezond verstand en de dagelijkse 
problemen. Menselijk gedrag in het verkeer is uitermate relevant. We maken mensen bewust van de 
risico’s van het verkeer en beïnvloeden het gedrag. Elke maatregel heeft er uiteindelijk mee te maken. 
Hierin draagt de toepassing van het ‘shared space’ concept bij aan de kwaliteit en veiligheid van de 
openbare ruimte. 
 

5.1.3 Ruimtelijke ontwikkelingen 
We geven invulling aan het ‘Friese Meren’project voor ruimtelijke kwaliteit en extra bestedingen aan de 
wal. Grootschalige ontwikkelingen vinden plaats in de grotere kernen. Uitbreiding van woningbouw in 
Joure (Broek-Zuid, Joure Zuid) en Lemmer (Tramdijk-Oost). We gaan bestaande bedrijventerreinen beter 
benutten. Onder ander De Ekers en Woudfennen in Joure. We herontwikkelingen de centrumgebieden met 
de voormalige gemeentekantoren in Lemmer en Balk. De verkeerseffecten van grote ontwikkelingen gaan 
we vooraf toetsen en achteraf monitoren.  
 

5.1.4 Uitvoeringsprogramma 
‘Werk met werk maken’ is het uitgangspunt. Geen concreet uitvoeringsprogramma met een financiële 
paragraaf, maar een maatregelenpakket voor de komende jaren voorzien van prioriteiten. Voor sommige 
maatregelen is het gewenst dat extra middelen beschikbaar worden gesteld. Via de weg van de kadernota 
vragen we middelen aan, eventueel in combinatie met subsidiemogelijkheden. 
 

 
 Samenvatting ‘Verkeers- en vervoerbeleid’: 

 Voortbouwen op succes, verder met ‘Duurzaam Veilig’ 
 Behoud van bestaand mobiliteitssysteem 
 Meer aandacht voor bescherming van kwetsbaren 
 Een dynamisch systeem, benaderen met gezond verstand 
 Besef cruciale rol menselijk gedrag 
 Verkeerseffecten grote ontwikkelingen toetsen en monitoren 
 ‘Werk met werk maken’, maatregelen prioriteren en middelen 

via kadernota en subsidies 
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5.2 Wegen 
Het doel is een Duurzaam Veilig verkeerssysteem. Dit betekent herkenbare en uniforme wegen met het 
gewenste gedrag van de weggebruiker. De basis begint bij een duidelijk onderscheid in wegen primair 
bedoeld voor het afwikkelen van verkeer en wegen primair bedoeld  voor het verblijven. De 
verkeersstromen worden zoveel mogelijk afgewikkeld over wegen met primair een verkeersfunctie. Binnen 
de verblijfsgebieden hebben een aantal wegen wel een belangrijke verkeersfunctie voor het interne 
verkeer. Voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer. De inrichting van verblijfswegen betreft 
maatwerk. Hierbij vormen landelijke richtlijnen de basis. Een essentieel  aspect bij verblijfswegen is 
uiteindelijk een maximum snelheid van 30 km/h binnen en 60 km/h buiten de bebouwde kom en 
gelijkwaardigheid tussen wegen. Het creëren van draagvlak bij belanghebbenden is hierbij van belang. Het 
monitoren van intensiteiten en snelheid geeft ons inzicht in het functioneren van het verkeers- en 
vervoersysteem. 
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 Trajecten binnen verblijfsgebieden met wisselende snelheden. Onder andere tussen; 
o Oudemirdum en Sloten, 
o Joure en Terherne, 
o Elahuizen en gemeentegrens, 
o Oosterzee en Rottum (provincie). 

 Afwijkende solitaire wegvakken of kruispunten binnen verblijfsgebieden. Zowel snelheid als 
inrichting. Onder andere; 

o Harddraversweg in Joure, 
o Straatweg in Lemmer, 
o Scheen in Joure,  
o Diverse weggedeelten nabij Oudemirdum, Rijs en Oudega,  
o Tramwei tussen Joure en gemeentegrens. 

 Overige situaties, locatie afhankelijk, die niet voldoen aan het Duurzaam Veilig principe. Onder 
andere voorrangssituaties opheffen. 

 Wegen met primair een verkeersfunctie; 
o Geert Knolweg, 
o Aansluitingen onderliggend wegennet N359 Lemmer. 

 
 

 
 
 

Samenvatting ‘Wegen’: 
 Herkenbare en uniforme wegen 
 Tweedeling wegen; primair verkeer, primair verblijven 
 Aandacht voor wegen met interne verkeersfunctie 
 Uniforme snelheid en inrichting verblijfsgebieden 
 Optimaliseren verblijfsgebieden 
 Monitoren intensiteiten en snelheden 
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5.3 Fietsers 
Alle infrastructuur dient fietsvriendelijk te zijn. We gaan het fietsnetwerk optimaliseren en binnen de 
fijnmazigere structuur meer aandacht geven voor de fiets. Het fietsnetwerk sluit aan bij het bovenlokaal 
fietsnetwerk van de provincie Fryslân. Bij herinrichtingen en nieuwe ontwikkelingen binnen het ontwerp 
geven we nog meer aandacht en ruimte voor de fiets. Daarnaast zijn we terughoudend met paaltjes en 
andere obstakels die gevaarlijk zijn voor fietsers. Noodzakelijk obstakels dienen te allen tijde voldoende 
zichtbaar te zijn. Routes van en naar voorzieningen, met name scholen, moeten aantrekkelijk zijn. Veilig, 
logisch en comfortabel. Nabij voorzieningen en bushaltes realiseren we voldoende stallingen om de fiets 
veilig te stallen. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen is een goede ontsluiting voor 
de fiets een voorwaarde. De opkomst en de ontwikkelingen van de elektrische fiets maken dat 
verplaatsingsgedrag en vervoerswijze keuze veranderd. Fietsen gaat makkelijker en over grotere afstand. 
Ter stimulatie hoort daar een goede fietsinfrastructuur met goede fietsvoorzieningen bij. Ook recreatief 
fietsverkeer gaan we stimuleren. Het monitoren van de stallingsbehoefte is hierbij belangrijk. 
Fietsknelpunten op basis van klachten nemen we zo veel mogelijk mee bij onderhoud en herinrichtingen.  
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 Bereikbaarheid noordzijde Lemmer/ busstation Lemmer verbeteren. 

 Ontbrekende schakel N359 Balk-Lemmer (provincie). 

 Voorzieningen en bushaltes zonder goede fietsenstallingen. 

 De geïnventariseerde fietsknelpunten opgenomen in het ‘Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer’ 

 Bromfietsers in verblijfsgebieden naar de rijbaan waar dit nog niet is gebeurd. 
 
 

 
 Samenvatting ‘Fietsers’: 

 Fietsnetwerk en fietsvoorzieningen optimaliseren 
 Meer aandacht voor fietsers bij ontwerp 
 Goede ontsluiting voor de fiets een voorwaarde 
 Stimuleren van het fietsgebruik, ook recreatief 
 Monitoren stallingsbehoefte 
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5.4 Openbaar vervoer 
We streven naar een optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid en conformeren ons aan het provinciale 
openbaar vervoer beleid. Alle kernen houden de beschikking over openbaar vervoer. De inzet is een 
duurzaam openbaar vervoer systeem waarbij de ketenmobiliteit wordt versterkt. Dit resulteert in een 
vraaggericht systeem met een sterke hoofdstructuur. Aantrekkelijk, snel en frequent collectief openbaar 
vervoer waar een sterke collectieve vraag is. Waar de vraag laag is kunnen reizigers op afroep gebruik 
maken van het individueel openbaar vervoer. Het combineren van het provinciale individuele openbaar 
vervoer systeem (halte – halte) met gemeentelijke vervoersvoorzieningen binnen het sociale domein (deur 
– deur) is een mogelijkheid. Hiervoor is nader onderzoek nodig. Haltes dienen zo dicht mogelijk bij 
voorzieningen te liggen en aansluiting wordt gezocht bij zowel voetgangersroutes als het fietsnetwerk. De 
haltes dienen uiteindelijk allemaal toegankelijk en voorzien te zijn van voldoende goede fietsenstallingen. 
Het openbaar vervoer rijdt zoveel mogelijk over wegen met een verkeersfunctie. Bij de weginrichting wordt 
nadrukkelijk rekening gehouden met de bus. Busvriendelijke infrastructuur met de landelijke richtlijnen is 
hierbij de basis. Bij herinrichtingen worden de overige haltes toegankelijk gemaakt. 
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 (Nieuw) openbaar vervoersysteem voor individueel vervoer. 

 De bereikbaarheid van busstation Lemmer voor fietsers en voetgangers. 

 Bushaltes in verblijfsgebieden waar nu nog buiten de rijbaan wordt gehalteerd. 

 Bij herinrichtingen de haltes die nog niet toegankelijk zijn gemaakt. 
 
 

 
 Samenvatting ‘Openbaar vervoer’: 

 Vraaggericht openbaar vervoer systeem 
 Versterken ketenmobiliteit 
 Stimuleren van het openbaar vervoer gebruik 
 Bushaltes toegankelijk en uniforme inrichting 
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5.5 Voetgangers 
Voetgangers zijn het meest gebaat bij een zeer fijnmazig netwerk. We zetten in op een toegankelijke 
openbare ruimte en richten ons op mensen met een handicap, zodat iedereen gebruik kan maken van de 
openbare ruimte. Looproutes tussen voorzieningen en bushaltes zijn zo kort en aantrekkelijk mogelijk. Met 
name ruimtes direct rondom scholen en centrumvoorzieningen zijn het domein van de voetganger. De 
voetganger is gebaat bij shared space toepassingen die bijdragen aan de (verblijfs)kwaliteit en de 
verkeersveiligheid. Een shared space ingerichte ruimte vraagt om meer bewustzijn van de aanwezigheid 
van andere functies en verkeersdeelnemers. De ontwerpfilosofie gaat uit van het nemen van meer eigen 
verantwoordelijkheid en het hebben van onderling contact. Binnen shared space gaat het letterlijk om het 
delen van de ruimte. Verkeer is daarbij gelijkwaardig aan de andere functies en deelnemers in de openbare 
ruimte. Om dit ‘gedeelde gebruik’ te laten slagen is het belangrijk geen concessies te doen aan het shared 
space concept. Onder andere geleiding van met name gemotoriseerd verkeer is zeer ongewenst. 
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 De verblijfsgebieden waarbij de voetganger niet op ‘gelijke voet’ staat met het overige verkeer. 
Met name in centrumgebieden zoals in Lemmer en bij schoolomgevingen. 

 Evalueren van reeds ingerichte ruimtes conform het shared space principe. 
 
 

 
 Samenvatting ‘Voetgangers’: 

 Een zeer fijnmazig netwerk. 
 Toegankelijke openbare ruimte voor iedereen 
 Toepassing ‘shared space’ nabij voorzieningen 
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5.6 Goederenvervoer 
Het goederenvervoer dient optimaal te zijn. De afwikkeling van goederenvervoer vindt in eerste instantie 
plaats over wegen met primair een verkeersfunctie. Dit betekent dat bedrijventerreinen zo veel mogelijk 
zijn ontsloten op wegen met primair een verkeersfunctie. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats 
over de Rijkswegen (A6, A7). Voor exceptioneel transport worden voorwaarden bij de ontheffing gesteld 
om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te waarborgen. Het laden en lossen van goederen vindt plaats 
op eigen terrein. Voor centrumvoorzieningen vindt dit zo veel mogelijk geclusterd naar tijd en buiten 
voetgangersgebieden plaats.  
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 Routering exceptioneel transport Spaans Babcock door centrum Balk. 

 Routering vrachtverkeer en laden en lossen centrum Lemmer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samenvatting ‘Goederenvervoer’: 
 Goederenvervoer over wegen met primair verkeersfunctie 
 Gevaarlijke stoffen over Rijkswegen 
 Exceptioneel transport onder voorwaarden 
 Laden en lossen op eigen terrein 
 Laden en lossen centra, geclusterd naar tijd en plaats 
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5.7 Landbouwverkeer 
De afwikkeling van landbouwverkeer vindt plaats over wegen met primair een verblijfsfunctie. De 
weginrichting stemmen we af op de samenstelling van het verkeer. Hierbij zijn situaties waarbij zowel veel 
fietsverkeer als landbouwverkeer van dezelfde ruimte gebruik maken ongewenst. We geven deze situaties 
speciale aandacht. Routes door bebouwde kommen en langs scholen moeten ook zo veel mogelijk worden 
voorkomen. We sluiten aan bij het kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer van de provincie Fryslân. Bij 
ontwikkelingen houden we zoveel mogelijk rekening met het landbouwnetwerk en de gesignaleerde 
knelpunten. Het netwerk is geschikt voor zowel landbouwverkeer als zwaar vrachtverkeer met een 
bestemming in het gebied. 
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 Knelpunten genoemd in de nota ‘Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer’ van de provincie, met 
als belangrijkste aandachtspunten; 

o De Sondelerdyk, enige ontsluiting fiets en zwaar langzaam verkeer richting Lemmer, 
o Route door Balk, ontsluiting ontbreekt aan westkant, 
o De N359, ontbrekende schakel in netwerk, 
o Routering door bebouwde kommen, 
o Zeedijk richting Noordoostpolder, zandoverslag in combinatie met intensieve fietsroute. 

 
 

 
 Samenvatting ‘Landbouwverkeer’: 

 Afwikkeling over wegen met verblijfsfunctie 
 Weginrichting afstemmen op samenstelling verkeer 
 Speciale aandacht fietsers i.c.m. landbouwverkeer 
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5.8 Parkeren 
De parkeervraag en het parkeeraanbod moet in elke situatie in balans zijn. We gaan de parkeersituatie voor 
zowel bewoners, bezoekers als werkers optimaliseren. Het periodiek uitvoeren van parkeeronderzoeken 
geeft ons inzicht in de parkeerbalans. We gaan uniform om met parkeren in relatie tot bouwinitiatieven in 
kernen. Hiervoor wordt een aparte beleidsnotitie opgesteld. Bij evenementen moet een draaiboek inzicht 
geven in te treffen maatregelen voor parkeren en bereikbaarheid. We gaan carpoolgebruik stimuleren om 
de ketenmobiliteit te versterken. Op basis van behoefte gaan we bestaande carpoolplaatsen optimaliseren 
en nieuwe carpoolplaatsen aanleggen. Deze moeten zoveel mogelijk bereikbaar zijn per openbaar vervoer 
en de fiets. 
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 Informele carpoolplaatsen, onder andere afrit Joure-West en Oudehaske2. 

 Voorzieningenniveau bestaande carpoolplaatsen. 

 Parkeerproblematiek in relatie tot bouwinitiatieven. 

 Situaties waarbij het parkeren niet in balans is (parkeerproblemen), zowel specifieke locaties als 
(centrum)gebieden. 
 
 

 
 

                                                 
2 Het college van De Friese Meren heeft in 2012 besloten dat de carpoolplaats te Oudehaske op de 
huidige of nabije locatie geen mogelijkheden biedt en ziet af van verder onderzoek naar een formele 
carpoolplaats op deze of nabije locatie. 

Samenvatting ‘Parkeren’: 
 Parkeren is in balans 
 Monitoren van parkeersituaties 
 Opstellen beleidsnotitie voor bouwinitiatieven in kernen 
 Draaiboek parkeren evenementen 
 Carpoolgebruik stimuleren 
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5.9 Bewegwijzering en parkeerverwijzing 
We passen alleen Duurzaam Veilige bewegwijzering toe. De bewegwijzering van de verschillende 
wegbeheerders is hierbij op elkaar afgestemd. Verwijzingen voor gemotoriseerd verkeer vinden in eerste 
instantie plaats via wegen met primair een verkeersfunctie. De toepassing van bewegwijzering sluit aan op 
de landelijke CROW richtlijnen. Voor toeristische recreatieve objecten betekent dit bijvoorbeeld dat 
vanwege herkenbaarheid witte tekst op bruine achtergrond wordt toegepast. Voetgangerbewegwijzering 
passen we alleen in centrumgebieden toe ter ondersteuning van de kortste of meest geëigende route. In de 
centrumgebieden willen we alleen duidelijke en minimale parkeerverwijzing. 
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 Het ontbreken van de bestemming ‘Lemmer-Centrum’ op bewegwijzering N359. 

 Parkeerverwijzingen in Lemmer, Joure en Balk. 
 
 

 
 Samenvatting ‘Bewegwijzering en parkeerverwijzing’: 

 Alleen Duurzaam Veilige bewegwijzering 
 Bewegwijzering via wegen met primair verkeersfunctie 
 Minimale parkeerverwijzing voor centrumgebieden 
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5.10 Educatie en voorlichting 
We blijven inzetten op permanente verkeerseducatie voor alle leeftijden. Dit bereiken we door middel van 
activiteiten die uitgevoerd worden door gecertificeerde partners. Hiervoor blijven we een jaarlijks 
activiteitenplan verkeersveiligheid opstellen. De taak van de gemeente ligt primair op het enthousiasmeren 
van diverse partijen, het (mede) organiseren en (financieel) mogelijk maken van activiteiten op het gebied 
van gedragsbeïnvloedende activiteiten. Initiatieven van onder meer Veilig Verkeer Nederland (VVN), de 
Fietsersbond, de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en de ouderenbonden worden door de 
gemeente ondersteund. De prioriteit ligt bij de leeftijdsgroep 0-25 jaar, omdat daar de basis ligt voor latere 
activiteiten. Het is belangrijk om het bewustzijnsgevoel bij beginnende verkeersdeelnemers op te bouwen. 
De doelgroep ouderen schrijven we gericht aan voor educatieprojecten. Ook sluiten we aan bij de landelijke 
campagnes verkeersveiligheid van het Rijk. Alle activiteiten met betrekking tot educatie en voorlichting is 
een jaarlijks terugkerend proces. 
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 De leeftijdsgroep 0-25 jaar binnen het jaarlijks activiteitenplan verkeersveiligheid. 

 De doelgroepen oudere automobilisten en fietsers. 
 
 

 
 Samenvatting ‘Educatie en voorlichting’: 

 Permanente verkeerseducatie 
 Jaarlijks activiteitenplan verkeersveiligheid 
 Prioriteit bij beginnende verkeersdeelnemers en ouderen 
 Aansluiten bij landelijke campagnes verkeersveiligheid 
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5.11 Handhaving 
Handhaving is het sluitstuk voor het uiteindelijk goed functioneren van het verkeers- en vervoersysteem. 
Handhaving is primair de verantwoordelijkheid van de politie, waarbij de traditionele vijf speerpunten 
(snelheid, roodlicht, alcohol, gordel en helm) de basis blijven voor verkeershandhaving. Daarnaast blijft 
periodiek overleg met de politie belangrijk. We vragen in de overleggen met de politie nadrukkelijk 
aandacht voor verkeersonveilig gedrag. Verkeersveiligheid maakt onderdeel uit van de aanpak integrale 
veiligheid. We genereren handhavingscapaciteit bij de politie door het opstellen van Plannen van aanpak 
gericht op thema’s en doelgroepen, zoals schoolomgevingen, landbouwverkeer en subjectieve 
verkeersonveiligheid. 
 
Wat heeft onze aandacht/ wat gaan we aanpakken: 

 Periodieke overleggen met politie. 

 Het opstellen van plannen van aanpak om handhavingscapaciteit te genereren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Samenvatting ‘Handhaving’: 
 Doorgaan met vijf speerpuntenbeleid 
 Specifiek aandacht voor verkeersonveilig gedrag 
 Periodiek overleg met politie 
 Handhavingscapaciteit door middel van Plannen van aanpak 
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6. Prioriteit maatregelen 
De onderwerpen die de komende jaren onze aandacht hebben dan wel we willen aanpakken, zijn in 
onderstaand tabel weergegeven en voorzien van prioriteiten.  
 

 Prioriteit 

Wegen 1 2 3 

 Trajecten binnen verblijfsgebieden met wisselende snelheden. Onder andere 
tussen:  

o Oudemirdum en Sloten, 
o Joure en Terherne, 
o Elahuizen en gemeentegrens, 
o Oosterzee en Rottum (provincie). 

 X  

 Afwijkende solitaire wegvakken of kruispunten binnen verblijfsgebieden. Zowel 
snelheid als inrichting. Onder andere: 

o Harddraversweg in Joure, 
o Straatweg in Lemmer, 
o Scheen in Joure,  
o Diverse weggedeelten nabij Oudemirdum, Rijs en Oudega,  
o Tramwei tussen Joure en gemeentegrens. 

 
 

X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 Overige situaties, locatie afhankelijk, die niet voldoen aan het Duurzaam Veilig 
principe. Onder andere voorrangssituaties opheffen. 

X   

 Wegen met primair een verkeersfunctie; 
o Geert Knolweg, 
o Aansluitingen onderliggend wegennet N359 Lemmer. 

X   

Fietsers 1 2 3 

 Bereikbaarheid noordzijde Lemmer/ busstation Lemmer verbeteren.  X  

 Ontbrekende schakel N359 Balk-Lemmer (provincie). X   

 Voorzieningen en bushaltes zonder goede fietsenstallingen.  X  

 De geïnventariseerde fietsknelpunten opgenomen in het ‘Actieplan 
Verkeersveiligheid fietsverkeer’. 

X   

 Bromfietsers in verblijfsgebieden naar de rijbaan waar dit nog niet is gebeurd.   X 

Openbaar vervoer 1 2 3 

 (Nieuw) openbaar vervoersysteem voor individueel vervoer.   X 

 De bereikbaarheid van busstation Lemmer voor fietsers en voetgangers.  X  

 Bushaltes in verblijfsgebieden waar nu nog buiten de rijbaan wordt gehalteerd.  X  

 Bij herinrichtingen de haltes die nog niet toegankelijk zijn gemaakt. X   

Voetgangers 1 2 3 

 De verblijfsgebieden waarbij de voetganger niet op ‘gelijke voet’ staat met het 
overige verkeer. Met name in centrumgebieden zoals in Lemmer en bij 
schoolomgevingen. 

X   

 Evalueren van reeds ingerichte ruimtes conform het shared space principe.  X  

Goederenvervoer 1 2 3 

 Routering exceptioneel transport Spaans Babcock door centrum Balk. X   

 Routering vrachtverkeer en laden en lossen centrum Lemmer.  X  
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(vervolg) Prioriteit 

Landbouwverkeer 1 2 3 

 Knelpunten genoemd in de nota ‘Kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer’ van 
de provincie, met als belangrijkste aandachtspunten; 

o De Sondelerdyk, enige ontsluiting fiets en zwaar langzaam verkeer 
richting Lemmer, 

o Route door Balk, ontsluiting ontbreekt aan westkant, 
o De N359, ontbrekende schakel in netwerk, 
o Routering door bebouwde kommen, 
o Zeedijk richting Noordoostpolder, zandoverslag in combinatie met 

intensieve fietsroute. 

 X  

Parkeren  1 2 3 

 Informele carpoolplaatsen, onder andere afrit Joure-West.  X  

 Voorzieningenniveau bestaande carpoolplaatsen. X   

 Parkeerproblematiek in relatie tot bouwinitiatieven. X   

 Situaties waarbij het parkeren niet in balans is (parkeerproblemen), zowel 
specifieke locaties als (centrum)gebieden. 

X   

Bewegwijzering en parkeerverwijzing 1 2 3 

 Het ontbreken van de bestemming ‘Lemmer-Centrum’ op bewegwijzering 
N359. 

 X  

 Parkeerverwijzingen in Lemmer, Joure en Balk.   X 

Educatie en voorlichting 1 2 3 

 De leeftijdsgroep 0-25 jaar binnen het jaarlijks activiteitenplan 
verkeersveiligheid. 

X   

 De doelgroepen oudere automobilisten en fietsers. X   

Handhaving 1 2 3 

 Periodieke overleggen met politie. X   

 Het opstellen van plannen van aanpak om handhavingscapaciteit te genereren  X  

 


