
Motie ‘Snel minder snel!’ 30 kilometer zones in alle wijken
 
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 1 en 3 november 2021,
 
Constaterende dat:

 Er in de gemeente Renkum binnen de bebouwde kom de toegestane snelheid met grote 
regelmaat wordt overtreden; 

 De verkeersveiligheid hierdoor onder druk staat; 
 Vanuit diverse kernen en woonwijken de roep om 30 kilometerzones in te richten groot is;
 In de ontwerp Omgevingsvisie is opgenomen “We maken al onze dorpen 30 km zones met 

klinkers en we realiseren leefstraten. Om dit te bereiken brengen we het aantal 
gebiedsontsluitingswegen in de bebouwde kom fors terug”, maar een begin van een 
uitvoeringsparagraaf ontbreekt. 

 In de begroting 2022 in programma 2E niets concreets is opgenomen omtrent de 30 
kilometerzones, maar er slechts over verkeersgedrag wordt gesproken.

 
Overwegende dat:

 
 Renkum “30 km/pu gemeente” een ambitie is die past bij de kernkwaliteit van de dorpen en 

voorziet in een behoefte van inwoners; 
 Zodra onderhoud van de wegen binnen de bebouwde kom wordt

uitgevoerd het wegvak kan worden ingericht op 30 kilometer;
 Het gesprek op wijk niveau moet worden gevoerd met de inwoners om tot een

voldragen inrichting van het wegennet te komen.
 

Draagt het college op
 

 Een plan van aanpak op te stellen “Renkum 30 km/pu gemeente” en daarin op te nemen om 
per wijk het gesprek aan te gaan welke weginrichting is gewenst en welke voldoet aan de 
beschikbare gelden;

 Bij elk inrichtingsplan een variant uit te werken dat voldoet aan de inrichting van een 30 
kilometerzone;

 Bij de provincie na te gaan welke financiële mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid te 
vergroten middels een 30 kilometer inrichting van de wegen buiten de door gaande routes. 
Uiterlijk in de raadsvergadering van 2022 een terugkoppeling te geven over het plan van 
aanpak en de mogelijkheden van provinciale middelen

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Renkum


