
Toelichting motie verkeersveiligheid in onze kernen 
 

Wij willen op een positieve manier aandacht vragen voor verkeersveiligheid en 
belonen op gewenst gedrag door gebruik te maken van een alternatieve 
snelheidsmeter, de zogenaamde Spaarpaal. Deze Spaarpaal staat 3 weken in een 

kern of wijk, meestal op een 30 km weg. De Spaarpaal registreert de gereden 
snelheid en beloont goed gedrag met een van tevoren in overleg met de 

gemeente bepaald bedrag (bijvoorbeeld €0,05 0f €0,10). De bewoners sparen op 
deze manier voor een goed doel in hun kern/wijk De gemeente kiest samen met 
de dorpsraad of burgers die verzoeken ingediend hebben (of die in het bidbook 

staan), de plek waar vaak te hard gereden wordt en waar de meter geplaatst kan 
worden. In Brabant heeft de provincie de paal aangeschaft en kan de gemeente 

hem huren. Zie het filmpje uit Brabant en andere artikelen:  
https://www.brabant.nl/subsites/ditissmart/media/video/d4725f3217674bcea992fdbc437

22f28 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2296638/spaarpaal-temt-hardrijder 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4286861/dit-waarom-je-voor-het-

ene-snelheidsbord-wel-afremt-en-voor-het 

 

De snelheidsmeterspaarpot is een goedkope manier om mensen betrokken te 
krijgen bij verkeersveiligheid. Uit onderzoeken is gebleken dat op het gebied van 

gedragsverandering belonen altijd beter werkt dan handhaven/straffen. Wanneer 
je het goede gedrag zichtbaar maakt in een project in de wijk, dan is dit een 
herinnering aan het goede gedrag en zijn mensen sneller geneigd om dit goede 

gedrag vol te houden. Bewezen is dat een reguliere flitspaal een zeer tijdelijk 
effect heeft. Zie ook: 
https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/10912/snelheidsdisplay-werkt-ongeveer-

vijf-weken/?gdpr=accept 
 

De Spaarpaal kost eenmalig € 6.145 en het verplaatsen € 350 per keer.  Dat is in 
vergelijking met een normale flitspaal goedkoop is (€ 43.000 plus € 65.000 voor 
back-office systeem). Een gewoon smileybord is minstens zo duur en heeft dus 
minder effect op de lange termijn.  
 

De gemeente stelt een bedrag beschikbaar, voor een project in de kern/wijk. 
Aangezien wij al een leefbaarheidsbudget hebben is ons voorstel om de 

opbrengst van de spaarpaal te financieren uit het veiligheidsbudget en te 
gebruiken om het leefbaarheidsbudget te kunnen ophogen, bijvoorbeeld van 

€2.000 naar €3.000. Dit bedrag wordt door de gemeenteraad bepaald. In 
onderstaande begroting is uitgegaan van € 1.000 extra, maar het kan natuurlijk 
ook € 1.500 of € 2.000 zijn.  

 
Begroting Kosten 

Spaarpaal €   6.145 

Verplaatsen paal( 15 x £350)  €   5.250 

15 wijkprojecten à €1.000 € 15.000 

  

Totaal € 26.395 
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