
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 27 januari 2022

Agendanummer: 11

Onderwerp: Mobiliteitsplan Hillegom, wijziging max. snelheid op Wilhelminalaan

De raad,

overwegende dat:
- In het uitvoeringsplan een onderzoek is opgenomen naar een lagere maximum 

snelheid op een aantal wegen waaronder de Wilhelminalaan.
- Dit wordt gedaan t.b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid en het in goede 

banen leiden van auto- en vrachtverkeer.
- Ook handhaving op snelheidsovertredingen als maatregel is opgenomen t.b.v. de 

verkeersveiligheid.
- De Wilhelminalaan al lange tijd wordt gezien als het grootste knelpunt in onze 

gemeente inzake verkeersveiligheid en verkeersoverlast.
- Onderzoeken naar mogelijke oplossingen, zoals een gescheiden fietspad, al langere 

tijd lopen zonder concreet resultaat.
- Het verlagen van de maximum snelheid een maatregel is waarvan is aangetoond dat 

deze de verkeersveiligheid verbetert en de verkeersoverlast vermindert.
- Een verbod voor vrachtverkeer ook kan bijdragen aan de verkeersveiligheid en het 

verminderen van de verkeersoverlast.

van mening dat:
- Het niet verantwoord is om de onveilige situatie en de overlast op de Wilhelminalaan 

nog langer te laten voortbestaan.
- Het daarom noodzakelijk is om nu te kiezen voor een effectieve maatregel die op 

redelijke termijn kan worden gerealiseerd.
- Deze maatregel bestaat uit het invoeren van een maximum snelheid van 30 km/u in 

combinatie met een effectieve handhaving en mogelijk in combinatie met een verbod 
voor vrachtverkeer.

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college:
- Over te gaan tot het invoeren van een maximum snelheid van 30 km/u op de 

Wilhelminalaan en de weginrichting hiermee in overeenstemming te brengen.
- Dit project zo snel mogelijk uit te voeren.
- Zorg te dragen voor een effectieve handhaving, zowel vóór als na de invoering van de 

nieuwe maximum snelheid.
- Onderzoek te doen naar de mogelijke invoering van een verbod voor vrachtverkeer op 

de Wilhelminlaan.
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- De raad binnen 6 maanden te informeren over de uitkomst van dit onderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom, 27 januari 2022
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