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De aanleiding is de aangenomen Tweede Kamermotie waarin wordt opgeroepen tot het
hanteren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur als norm in de bebouwde kom.
Door dit voorstel aan te nemen zal de verkeersveiligheid in Arnhem toenemen
Omdat we weten dat:
- er veel ongevallen op 50-wegen in de bebouwde kom plaatsvinden;
- uit onderzoek is gebleken dat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de
verkeersveiligheid bevordert en minder uitstoot en geluidsoverlast met zich meebrengt
- de Tweede Kamer hier een motie van GroenLinks voor heeft aangenomen;
- de gemeenteraad van Rotterdam een motie van soortgelijke strekking unaniem heeft
aangenomen
Omdat we vinden dat:
- leefbaarheid van de stad belangrijk is voor alle bewoners, onder meer door veilige wegen met
zo min mogelijk overlast;
- er veel ruimte en mogelijkheden vrijkomen als de snelheid naar beneden wordt gesteld, zoals
meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers, de efficiëntere verkeersstromen in de stad;
- de verkeersveiligheid en de mogelijkheden om deel te nemen voor kinderen van groot belang
is;
- het nemen van 30 kilometer per uur als uitgangspunt helpt bij verdere bewustwording over de
gewenste rol van het verkeer in de wijken.

Daarom roept de gemeenteraad het college op om:
- Bij de aanleg van nieuwe wegen binnen de bebouwde kom 30km/uur als uitgangspunt te
nemen en alleen beargumenteerd hiervan af te wijken;
- Bij aanpassingen van bestaande wegen de maximumsnelheid te evalueren op passendheid
binnen de omgeving.
Raadsleden
Muriël Simonis - GroenLinks
Giovanni Visser - PvdA
Leo de Groot - Partij voor de Dieren
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