A73
Uitgaande van het afgelopen jaar:

1. Maak je gebruik van de A73?
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Anders, namelijk:







Ik heb de leeftijd niet meer om 130 km. per uur te rijden. Ik vind 80 genoeg.
Ik omzijl de grote wegen
Ik rij niet meer op een drukke weg
Mijn vrouw is een dagelijkse gebruiker van de A73. Ikzelfs slechts spoorradisch
Nee
Wanneer ik naar het ziekenhuis moet en naar de kinderen op bezoek
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De laatste maanden is het aantal ongelukken op de A73 toegenomen.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. “De meerderheid van de ongelukken had voorkomen
kunnen worden”
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Afstand houden en niet steeds links blijven rijden zijn de hoofdoorzaak.
Als eerste een verbod op wegen geven op: te dicht op de voorligger rijden (vooral
vrachtwagenchauffeurs doen dit erg veel)
Als ieder een zich een beetje aan de regels houden, en alleen met auto ryden bezig
was waren er minder ongelukken.
Autorijden als je het kan en je je verantwoordelijkheid nemen!
De elkaar inhalende vrachtwagens en het kort op elkaar rijden vd voertuigen zijn
meestal de oorzaak
De meeste ongelukken komen voort uit onvoorzichtigheid van de weggebruikers.
De toename van het aantal ongelukken ligt aan het feit dat iedereen maar denkt
veel haast te hebben en als een idioot over de weg raast.
Er wordt veel te hard gereden breng de snelheid terug naar 120 km per uur en.
Dagelijks controleren
Ik denk door de gehaast heid en de telefoon
Men rijdt veel te dicht op elkaar en men is teveel bezig met andere zaken dan het
autorijden.
Statistieken bewijzen dat 95% van alle verkeersongevallen veroorzaakt worden door
menselijke fouten en met name door met andere dingen bezig te zijn die afleiden
van de aandacht op de weg. Ook als oorzaak zie ik de techniek van een auto. Deze
is de laatste jaren zo goed geworden dat de mens steeds minder aandacht nodig
heeft om op het overige verkeer te letten waardoor hij andere dingen gaat doen
tijdens het rijden.
Wanneer de mensen iets socialer zouden zijn dan zouden er veel ongelukken
verkomen kunnen worden. Ook mobiele telefoon is een taboe in de auto!
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Zie al die appende chauffeurs, ook van vrachtwagens, maar al te vaak zijn ze met
andere dingen bezig dan met het verkeer!
Als er vrachtwagens bij betrokken zijn, is het veelal dat ze onverantwoord hard
gereden hebben in 'lastige' situaties
Als vrachtauto`s zich eens aan het inhaalverbod houden. De meeste automobilisten
rijden te kort op hun voorganger.
De mensen hebben te veel haast en de snelheid is vaak te hoog.
Door een gigantische toename van buitenlandse vrachtwagens die gratis door
Nederland rijden. Door onoplettende automobilisten die bezig zijn met hun smart
phone. Er wordt te snel gereden, onvoegen is vaak moeilijk.
Er zitten rare glooiingen in de weg o.a. als je van Venray naar Horst-Noord rijdt.
Maar ook zijn vaak vrachtwagens betrokken bij ongelukken, doordat men niet
voldoende tijd neemt om in te halen.
Ik denk dat er nog te weinig gecontroleerd wordt op gebruik van de telefoon. ook
moet er meer gekeken worden op de manier hoe vrachtwagen chauffeurs in hun
cabine zitten. je ziet de raarste standjes
Ik denk dat het gebruik van de telefoon in de auto voor een groot deel debet hieraan
is.
Ik zie nog veel te veel mobiel bellers achter het stuur.autosnelwegen worden steets
drukker met verkeer.alle je op de snellweg komt niet in spits uur en schokkent
zoveel verkeer op de weg Nederland slipt dicht van de auto,s.
Misschien wat meer politie en wat betere controle op vrachtwagens,want ik vraag
me wel eens ,hebben die wel allemaal de rijbewijs als vrachtwagenchauffeur
Niet telefoneren
Ongelukken kunnen altijd voorkomen worden, alleen is achteraf beoordelen
natuurlijk makkelijk.
Persoonlijke fouten door de combinatie van toenemende drukte op de autoweg en
het toenemend ongeduld van veel rijders.
Te hard rijden en afleiding door GSM zijn volgens mij vaak voorkomende oorzaken
van ongelukken
Teveel bellen. Gejaagd en ongeduldig gedrag.
Vaak is het onoplettendheid van automobilisten. Met andere zaken bezig zijn dan
met autorijden. En vrachtwagens rijden er veel te dicht op elkaar.
Veel strenger toezicht houden wat er allemaal gebeurd onder het rijden. Bellen
appen agressief gedrag vrachtwagens rijden veel te dicht op elkaar.
Volgen mij worden de chauffeurs afgeleid (door o,a. telefoongebruik)
Voor vrachtwagenchauffeurs; Minder appen, koffie zetten, kaart lezen, boekhouding
doen enz. Dat scheelt al een hoop. voor automobilisten; minder gestrest rijden,
houd je hoofd bij het verkeer en niet bij de verleidingen van je telefoon.
Weg met de mobiele telefoon achter het stuur.
Wordt vaak te hard gereden
Dan moet je de toedracht ook kennis van genomen hebben.
Dat kan ik niet beoordelen?
De weg is druk, maar als we allemaal eens een beetje rekening met elkaar houden.
Dus: niet onnodig links rijden, niet snijden met inhalen en af en toe een beetje
begrip hebben scheelt dat volgens mij al heel veel!
Een ongeluk heet niet voor niks een ongeluk. Dat je ongelukken kunt voorkomen zal
ongetwijfeld kloppen maar dan moet je wel weten hoe en waarom ongelukken
ontstaan. Als je dat niet weet kun je niks voorkomen.
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Een ongeluk is vaak een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Daar tegen
over staat de toegenomen IK IK IK mentaliteit. Heeeel kort voor iemand invoegen
veeel te hard rijden enz enz
Ik ken de oorzaak van de ongelukken niet
In het verkeer is iedere gebruiker verantwoordelijk voor zijn-haar eigen rijgedrag.
Kan hier niet over oordelen omdat ik de oorzaken van deze ongelukken niet weet.
Weet ik niet, ik ben er (gelukkig) niet bij betrokken geweest of in de buurt geweest.
Ik weet de ware toedracht niet
Het is inmiddels vreselijk druk op de A73 en in de spits een zeer onrustig
verkeersbeeld
Als ik de oorzaak niet weet kan ik ook niet bepalen of dit voorkomen had kunnen
worden
De reden is mij niet bekend
Hoe kan ik dat nou weten? Ik heb geen idee wat de toedracht is van al die
ongelukken. Maar de A73 is nog niks vergeleken met de A67. Die is echt drama en ik
denk dat daar wel ongelukken voorkomen kunnen worden. Simpel, door (meer)
afstand te houden en je mede-weggebruikers iets te gunnen, zoals ruimte bij
invoegen. Het gedrag van bestuurders, vooral in de spits, is bijzonder hufterig.
Ik ken de toedracht en oorzaak van de onhelukken niet
Ik weet niet wat de oorzaken waren dus kan ik hier geen antwoord op geven.
Ik weet niet wat de precieze oorzaken zijn van de ongelukken. Ik ben wel extra op
mijn hoede op de A73. Vind het ook geen fijne weg meer.
Kan ik niet over oordelen. Wat vrachtauto's betreft, er is een toename van het
aantal, en soms merk je dat de chauffeur met iets anders bezig is, doordat de
vrachtauto uit de baan komt.
Vandaag had ik ook bijna een botsing door een mrde weggebruiker die ineens op de
linkerbaan op de rem ging staan om dat die nog effe de afslag wilde pakken.
Was er niet bij dus situatie onbekend
Zou best kunnen, maar uit de mededeling van ongelukken in het nieuws sec valt
vrijwel nooit een oorzaak af te leiden. Drank, appen, bellen, drugs, de rem niet
kunnen vinden, niet opletten?
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In 2016 is het aantal verkeersdoden in Nederland gestegen ten opzichte van 2015 (CBS
2017).

3. Hoe zou de overheid het aantal ongelukken op snelwegen
kunnen terug dringen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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(intrinsiek te ontwikkelen) motivatie door promotiecampagne dat cruise control rijden met
constante snelheid zuiniger is en beter voor het milieu alswel voor de portomonee
Afritten veiliger maken
Afstand vrachtwagens onderling
APK voor rijbewijzen
Auto of telefoon zo inrichten dat als je in de auto stapt de telefoon alleen gebruikt kan worden
als je stil staat
Auto rijden ontmoedigen, een andere oplossing is er niet. Er is veel te veel verkeer!!
Autos aanpassen
Bestuurders beter op laten letten
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Beter letten op bellen en appen
Bij verleng rijbewijs iedereen een toets laten afleggen
Boetes drastich verhogen.
Buitelandse chauffeurs uit litouwen enz weren
Buitenlands vrachtverkeer laten betalen
Buitenlandse bestuurders strenger aanpakken
Buitenlandse chaufferskennen verkeersregels niet
Buitenlandse vrachtwagen chauffeurs controleren en flitspalen plaatsen
Combinatie van maatregelen
Continu inhaalverbod vrachtwagens op 2baans wegen
Controleren op telefoneren en appen
Controleren op telefoongebruik
Dat genoeg rijstroken zijn. Op de A73 bv is het soms te druk!
De overheid doet al voldoende.. We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.
De rijscholen moet strenger worden en ook gecontroleerd worden
De verantwoordelijkheid ligt bij iedere chauffeur
Denk dat de weggebruiker zelf verantwoordelijk is
Drukte vrachtverkeer terug brengen en inhaalverbod vrachtverkeer voor betere doorstroming
Er is teveel verkeer op sommige punten. de invoer en uitvoerwegen zijn te smal, te kort en
worden erg laat aangegeven.hierdoor zijn er tijdens de spits tijden vaak files en hebben mensen
die de weg niet kennen pas op het aalerlaatst in de gaten dat ze moeten uitvoegen of invoegen.
Er technisch voor zorgen dat er niet gebeld kan worden in een auto en verplichte scholing voor
alle chauffeurs en niet alleen voor vrachtwagen chauffeurs in Nederland
Extra rijbaan
Extra rijbaan aanleggen
Filmen en de ongelukken bestuderren en eventueel maatregelen nemen
Fotocamera's op portalen boven linker rijbaan. Op deze baan wordt n.l. veel te hard gereden.
Geen telefoons in de auto en rijden onder invloed van drugs strenger straffen.
Geldboete mag lager , maar dan wel combineren met een paar dagen rijontzegging. Niemand kan
zijn auto meer missen dus zo straf je ze harder
Geldboetes en straffen hoger maken.
Gewoon politie open neer laten rijden
Harder optreden tegen klooien met smartphone tijdens rijden
Herhalings examen invoeren
Hogere boetes bij wegmisbruikers en rijbewijs invorderen bij wegpiraterij Streng controleren op
buitenlandse weggebruikers europese vrachtwagen chauffeurs en poolse drinkende
wegmisbruikers rijden zeer vaak onnodig hard en roekeloos
Hufterigheid aanpakken
Huftiger gedrag strenger straffen
Idioten op de weg het rijbewijs veel eerder en langer afnemen.
Inhaal verbod vrachtwagens en hierop ook goed controleren.
Inhaalverbod overdag voor vrachtauto's, en letten op de afstand tussen de vrachtwagens.
Inhaalverbod voor vrachtwagens (3x)
Inhaalverbod vrachtauto's
Inhaalverbod vrachtauto's instellen én handhaven
Inhaalverbod vrachtwagen op gehele a73
Inhaalverbod vrachtwagens
Inhaalverbod vrachtwagens overal
Inhalen vrachtwagens vaak niet normaal.
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Je zou eigenlijk om de 10 jaar een verplichte herhalings lessen moeten krijgen
Limburgers leren dat (verkeers)regels ook voor hen gelden
Max 120 vrachtwagens inhaalverbod op 2 baansweg tractor en vrachtauto mobiel meer op
controleren
Meer boetes voor te snel rijden.
Meer controle op a-sociaal rijgedrag.
Meer controle op alcohol en drugsgebruik
Meer controle op bumperklevers
Meer controles algemeen (aanwezig zijn)
Meer controles op de weg, meer mensen wijzen op fout gedrag
Meer controles op hufterig en gevaarlijk gedrag
Meer controles op jonge bestuurders
Meer gedeeltes waar een inhaalverbod voor vrachtauto's geldt
Meer inhaalverboden voor vrachtwagens tijdens de spitsuren
Meer mensen voorlichten op vrachtwagenbestuurders
Meer politie op snelwegen
Meer rijbanen, bv A67 heeft al bijna 40jr dezelfde rijbanen, terwijl verkeersdrukte erg is
toegenomen. De overheid laat het op dat gebied wel liggen.
Meer wegen aanleggen
Men moet zelf alerter reageren en eerder van huis afgaan zodat je geen extra haast hebt. Zo rij je
relaxter!
Menselijk gedrag kun je niet zo maar veranderen
Mensen veranderen in engelen
Mensen verplicht een keer voor het verlengen van het rijbewijs met goede beroepsmensen
(vrachtwagenchauffeurs) mee laten rijden
Mentaliteit aanpassen en harder optreden tegen notoire overtreders.
Mentaliteit veel automobilisten veranderen
Minder op- en afritten
Minder verschillende soorten maximum snelheid, zodat hier minder verwarring door ontstaat
Minder vrachtverkeer ,meer over water en pijpleidingen ,tol heffen
Minimum snelheid verhogen
Niet af laten lijden. Meer rijstroken of inhaal verbod voor vrachtwagens. Hardere straffen voor
onoplettendheid.
Om de zoveel jaar verplichte rijtest
Ook controle van gebruik van andere 'toestanden' die onoplettendheid veroorzaken
Ook strenger controleren op andere afleidende zaken / activiteiten. In de auto hoort men alleen
aandacht voor de weg en het verkeer te hebben.
Openbaar vervoer goedkoper en beter
Ouden van dagen, allochtonen en jongeren onder 25 Niet laten rijden
Overtreders aanpakken zoals in Zweden boetes naar inkomen
Passerverbod voor vrachtauto,s
Rijafstand!!
Rijbaan erbij ivm drukte
Rijbewijs bij overtredingen eerder afnemen
Rijbewijskeuring verbeteren
Rijstrook /filestrook.aanleggen
Snelwegen zoals A73 en A67 verbreden
Sommige wegn dienen ECHT 3 baans te worden
Technologie ondersteunen zoals ADAS systemen
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Telefoon en app gebruik vèèl strenger bestraffen
Telefoongebruik in auto helemaal verbieden
Trajectcontrole uit te breiden
Veeeeel hogere boetes uitdelen
Veelplegers en asociale wegmisbruikers strenger straffen
Verbod mobiele telefoon
Verbod op te dicht op voorligger rijden
Verbreden van snelwegen.
Verkeer is ontzettend druk, en wordt te snel geclaxoneerd ofzelfs de vinger opgestoken!!
Verkeerscontroles op slecht rijgedrag
Verkeerscontroles uitvoeren in het algemeen
Verkeerssituaties verbeteren
Verplichte rijafstand tot je voorligger instellen.
Vluchtstrook in de spits gebruiken
Volgens mij hangt het samen met de afstand tussen twee auto's, die er bijna niet is
Voorlichting
Vrachtverkeer aan banden leggen
Vrachtverkeer niet laten inhalen
Vrachtwagen chauffeurs controleren
Vrachtwagen uitsluitend rechts laten rijden!
Vrachtwagenchaufeurs harder aanpakken op hun rijgedrag .Houden zich niet aan de regels.
Vrachtwagens die in gaan halen dat verpest veel.
Vrachtwagens inhaalverbod handhaven
Vrachtwagens langer inhaalverbod en meer controle op waar ze in de cabine mee bezig zijn ,
sommige kijken zelfs tv
Vrachtwagens niet laten inhalen
Vrachtwagens streng kontroleren
Vrachtwagens verbieden om in te halen
Wat betreft de A73 zal er een baan bij moeten, het is daar veel te druk
Weg verbreden
Wegen anders inrichten
Wegen breder maken
Wegen verbreden
Zie boven en strengere controle op alcohol, verdovende middelen en telefoneren achter het
stuur
Zonder te discrimineren worden de meerderheid van de ongelukken gepleegd door buitenlandse
chauffeurs, dus je kunt wel het rijexamen strenger maken dan nog werkt het niet. Ik vind
overigens wel dat ze strenger naar het materiaal mogen kijken. Regelmatig lees ik dat een
defecte vrachtwagen de oorzaak was.....
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