
Motie gemeenteraad Molenlanden

    

Onderwerp: Kadernota 2021 - Digitaal meldpunt voor onveilige 
verkeerssituaties

Agendapunt: Kadernota 2021
Motienummer: M2020-

De gemeenteraad van Molenlanden, in openbare vergadering bijeen op 14 juli 2020 
gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat:
 Verkeersveiligheid voor alle leeftijdsgroepen belangrijk is;
 Momenteel vooral kinderen van de basisscholen betrokken worden bij het 

beoordelen van onveilige verkeerssituaties;
 Er in de kadernota 2021 gesteld wordt dat er actie nodig is om knelpunten 

die inwoners ervaren aan te pakken;
 Het meldpunt ‘Openbare ruimte’ niet de juiste vervolgvragen bevat om alle 

noodzakelijke informatie over een onveilige verkeerssituatie te verkrijgen.

Overwegende dat:
 Er een Strategisch Plan Verkeersveiligheid en Gemeentelijk Verkeers- en 

vervoersplan gemaakt wordt;
 Input van inwoners die de verkeersonveilige situaties zelf ervaren 

waardevol is;
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 Meldingen vanuit de huidige situatie kunnen helpen om goed beleid te 

maken;
 Het van belang is dat er een digitaal meldpunt is waar een complete en 

bruikbare melding door inwoners gedaan kan worden;
 Inwoners bij een melding dan tevens gevraagd kan worden op welke wijze 

zij bereid zijn om te helpen bij het komen tot een oplossing als de 
gemeente het knelpunt gaat aanpakken.

Roept het college op:

1. Een digitaal meldpunt voor onveilige verkeerssituaties in te stellen op 
de website van de gemeente Molenlanden;

2. Inwoners via diverse kanalen te attenderen op dit meldpunt;
3. Een jaar na het instellen van het meldpunt het gebruik te evalueren en 

indien nodig het gebruik van het meldpunt te verbeteren;
4. De input te gebruiken voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en 

het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan;
5. De dorpsoverleggen tevens te betrekken bij de totstandkoming van het 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de volgende leden van de gemeenteraad van Molenlanden,

Philomeen Breddels, VVD Molenlanden
Leo Timmer, ChristenUnie
Paul Verschoor, Progressief Molenlanden
Wietse Blok, SGP
Herman van de Water, CDA
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Motienummer : M2020-
Onderwerp : Kadernota 2021 -Digitaal meldpunt voor onveilige 

verkeerssituaties
Uitslag stemming :

IN TE VULLEN DOOR DE GRIFFIE

Gemeenteraad Molenlanden
Aanwezige leden: [IN TE VULLEN]

Fractie Voor Tegen
Doe Mee! (7 zetels)
CDA (6 zetels)
SGP (5 zetels)
ChristenUnie (5 zetels)
VVD (3 zetels)
Progressief Molenlanden (1 zetel)

Uitslag:  Aangenomen/Verworpen

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden,
gehouden op 14 juli 2020,

de griffier, de voorzitter,

  drs. M.A.J. Teunissen            drs. T.C. Segers MBA


