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Aanschaf snelheidsdisplays 

VERZONDEN 2 0 DEC. 2013 

Geachte leden van de raad, 

Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van de moties die bij het Actieplan Geluid 
2013-2018 zijn overgenomen. 

In de raadsvergadering van 23 september heeft u het Actieplan Geluid 2013-2018 
vastgesteld. Naast de vaststelling van het actieplan hebben wij de motie (nummer 2) van de 
W D overgenomen. Deze motie luidt als volgt: 

Dat het College zich serieus en spoedig oriënteert op de aanschaf van digitale 
snelheidsdisplays en de inzet daarvan op plaatsen waar een gunstig effect qua vermindering 
van geluidshinder en verbetering van verkeersveiligheid verwacht kan worden. 
Dat het effect van deze displays goed wordt gemonitord. En dat adequaat aan de Raad wordt 
gerapporteerd wat betreft voortgang en resultaat. 

Ook GroenLinks heeft tijdens deze raadsvergadering een motie (nummer 4) ingebracht. Hierin 
werd onder andere verzocht om onderzoek te verrichten naar een snelheidsdisplay. Een gelijk 
aantal stemmen voor als tegen was het resultaat. In de raadsvergadering van 14 oktober is de 
motie alsnog door u aangenomen. 

Op 3 december jl. hebben wij besloten tot de aanschaf van twee snelheidsdisplays. 
Met de aanschaf van de snelheidsdisplays wordt uitvoer gegeven aan de motie van de W D , 
gedeeltelijk aan de motie van GroenLinks en ook aan een aantal beleidsdoelen die we 
hebben gesteld (verhogen verkeersveiligheid, verhogen leefbaarheid, reduceren van geluid, 
enz.). 
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De overige punten uit de motie van GroenLinks worden in het eerste kwartaal van 2014 
afgehandeld. 

De snelheidsdisplays zijn besteld, zodat deze in 2014 kunnen worden opgehangen. 
Begin derde kwartaal 2014 wordt er gerapporteerd over de resultaten die uitgelezen worden 
uit de snelheidsdisplays. 

Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van 
zaken omtrent de afhandeling van de motie van de W D en deels de afhandeling van motie 
van GroenLinks. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Lars Nederlof. 
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur op telefoonnummer 06-46809350. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wetho 
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