
Motie

VOOR: GL-Bloeiend H (2; Mw. Heemskerk was afwezig)
TEGEN: BBH-CDA-VVD-D66-Co Jansen (16)

Motie voor de vergadering van de raad van: 27 mei 2021

Agendanummer: 

Onderwerp: Verkeersveiligheid in de wijk Ringoevers

De raad,

overwegende dat 
- inmiddels enkele honderden woningen in de wijk Ringoevers bewoond zijn, voor een 

belangrijk deel door jonge gezinnen met opgroeiende kinderen;
- de bewoners de verkeersveiligheid in de wijk als onvoldoende ervaren; 
- zij zich vooral zorgen maken om de veiligheid van de kinderen in de wijk;
- de bewoners dit bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt en hebben aangedrongen 

op maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren; 
- dit naar hun mening onvoldoende is gebeurd;
- zij niet het gevoel hebben dat zij door de gemeente serieus worden genomen;
- in het ‘Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom’ wordt gesteld dat veiligheid 

mede betrekking heeft op fysieke veiligheid (de mate waarin mensen beschermd zijn 
tegen ongevallen, bijvoorbeeld in het verkeer) en op veiligheidsbeleving (het gevoel 
van veiligheid van mensen);

- in datzelfde Integraal veiligheidsbeleid het thema fysieke veiligheid, met name 
verkeersveiligheid, als één van de 4 prioriteiten is aangegeven;

- de gemeente verantwoordelijk is voor het inrichten van de openbare ruimte en het 
nemen van andere maatregelen om de verkeersveiligheid in woonwijken optimaal te 
borgen,

tevens overwegende dat 
- de raad later dit jaar een nieuw mobiliteitsplan zal vaststellen;
- de verkeersveiligheid van woonwijken hierin een belangrijk aandachtspunt zal zijn,

van mening dat 
- inwoners mogen verwachten dat de gemeente alle maatregelen neemt die 

redelijkerwijs mogelijk zijn om de verkeersveiligheid in hun leefomgeving te borgen;
- de gemeente hierin tot nu toe in gebreke is gebleven;
- het onverantwoord is om de huidige onveilige situatie langer te laten voortduren;
- de gemeente een luisterend oor moet hebben voor alle inwoners en dus ook voor deze 

inwoners die een beroep doen op de verantwoordelijkheid van de gemeente,

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college
- in gesprek te gaan met de inwoners van de wijk Ringoevers en in overleg met hen een 

plan op te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in deze wijk;
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- dit plan zo spoedig mogelijk uit te voeren in de deelplannen die zijn opgeleverd en 
waarvan het beheer van de openbare ruimte onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente valt;

- voor zover van toepassing (de beleidskaders van) dit plan te verwerken in het op te 
stellen mobiliteitsplan en te gebruiken voor de inrichting van nog te realiseren nieuwe 
wijken in Hillegom

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom, 27 mei 2021,

Namens de fracties van

GroenLinks, Bloeiend Hillegom,
D. van Egmond A. Heemskerk-Rekké


