
Onderwerp: verkeersveiligheid in onze gemeente

Motie op grond van artikel 29 Reglement van Orde

Indiener(s): Rens Spijkers (VVD), Frank Aaldering (LB), Herman Vreeman (DePB)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 30 juni 2022;

Gehoord: 
Veel inwoners van onze gemeente zijn ontevreden over de verkeersveiligheid in onze 
gemeente. Hierbij valt te denken aan:

 Vrachtverkeer dat onze kerkdorpen en het stadscentrum doorkruist 
 Straten die te smal zijn voor het vele verkeer 
 De te hoge snelheid van verkeer in onze kernen.

Gezien
 Het coalitie programma waarin op pagina 21 melding wordt gemaakt van het 

voornemen om de komende jaren het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan te 
herzien en waar melding wordt gemaakt van aanvullend onderzoek naar o.a. 
vrachtverkeer in de kernen en de 30 km en 60 km zones.

 De voorjaarsnota 2023 waarin op pagina 9:
1. Melding wordt gemaakt van het laten opstellen van een mobiliteitsplan.
2. Onder de kop verkeersonderzoek de wenselijkheid wordt uitgesproken om 

structureel budget beschikbaar te hebben voor verkeersonderzoek

Van mening dat
 Het aanpakken van verkeersonveiligheid hoge prioriteit moet hebben
 Gedegen onderzoek naar en inventarisatie van verkeersonveilige situaties als basis 

moet dienen voor het te formuleren beleid.
 Onze inwoners die dagelijks met verkeersonveilige situaties worden geconfronteerd 

ons kunnen en willen helpen bij het in beeld brengen hiervan hetgeen ook invulling 
geeft aan burgerparticipatie

Verzoekt het college
 Een hogere prioriteit te geven aan/budget vrij te maken voor (onderzoek naar) 

verbetering van de verkeersveiligheid in de programma begroting 2023-2026 en het 



geplande mobiliteitsplan te combineren met een integraal onderzoek naar 
verkeersonveilige situaties in onze gemeente. 

 Te komen met een voorstel voor meer permanent verkeersonderzoek waarbij ook 
onze inwoners worden betrokken en met een raadsvoorstel te komen voor 
structureel budget hiervoor.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Rens Spijkers Frank Aaldering Herman Vreeman


