
Motie verkeersveiligheid in onze kernen 
 

De gemeenteraad van West Betuwe, bijeen op 28 januari 2020,  

Constaterende dat: 

- Alle 26 kernen van onze gemeente in het bidbook verkeersveiligheid als 

aandachtspunt benoemen,  
- 18 kernen daarbij om handhaving vragen van de aangegeven 

snelheidsbeperkingen,  

- Het aantal verkeersdoden sinds 2014 weer stijgt, 

- In een aantal Brabantse gemeenten is gebleken dat door het plaatsen van 

een “spaarpaal” het aantal snelheidsovertredingen met 25% is gedaald  
- Deze waarneming aansluit bij de algemene ervaring dat belonen van goed 

gedrag werkt  

- In onze gemeente vele verkeersknelpunten zijn, waar actie gevraagd 
wordt, zoals bijvoorbeeld de Rijksstraatweg Buurmalsen/Culemborg, de 

Voorstraat in Asperen en Rhenoy, 
- De Spaarpaal een goedkope manier is (zie begroting in toelichting) om de 

verkeersveiligheid in West Betuwe te verbeteren, 

Overwegende dat:  

- In het IVP een van de hoofddoelen is het actief betrekken van inwoners bij 
het vergroten van de veiligheid, 

- Verkeersveiligheid in het IVP prioriteit krijgt, 

- De aanschaf van een spaarpaal een bescheiden investering van ± € 6.200 
vraagt en de verplaatsing naar verschillende kernen € 350,  

- Een bescheiden beloning (sparen) van bijv. € 1.000 en het gebruik 
daarvan voor een verkeersveiligheidsproject bijdraagt aan actieve 
betrokkenheid van inwoners,  

Is op grond van het bovenstaande van mening dat:  

- De aanschaf van een spaarpaal en het toekennen van een beloning voor 
goed gedrag alleszins de moeite waard is als onderdeel van de uitvoering 
van het IVP, 

Vraagt het college: 

- om de provincie Gelderland te polsen of zij een Spaarpaal aan willen 

schaffen, zo niet dan 
- binnen 3 maanden in de raad met een concreet voorstel te komen m.b.t. 

de aanschaf van een spaarpaal en de daarbij behorende beloning,  
- tevens met een voorstel te komen over de wijze waarop de kernen bij het 

gebruik daarvan worden betrokken,  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Getekend: zie volgende bladzijde. 
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