Hilversum Handhaaf!
M20-63
De raad van Hilversum in vergadering bijeen op 9 september 2020, behandelend de motie vreemd aan
de orde van dag,
overwegende dat:
 bewoners in Hilversum deze zomer hebben geconstateerd dat er veelvuldig (veel) te hard en
luidruchtig wordt gereden door auto’s, motoren en scooters/brommers op met name de buiten- en
binnenring en enkele toegangs- en uitvalswegen;
 er nauwelijks constateerbaar wordt gehandhaafd door de politie en de gemeente;
 dit onbehoorlijke rijgedrag leidt tot aanrijdingen, gevaarlijke situaties en structurele overlast;
 dit leidt tot grote bezorgdheid en ergernis bij bewoners,
constaterende dat:
 het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Aan de Slag’ de verkeersveiligheid en -overlast tot werkgebied heeft
bestempeld en dat:
o er aandacht is toegezegd voor de verkeersveiligheid en -overlast in buurten;
o er voorstellen gedaan zouden worden om plekken in woongebieden autoluw te maken door ze
in te richten als “auto-te-gast-straten”;
o de top 20 van verkeersonveilige plekken aangepakt zouden worden;
o het college meer handhaving op het gebied van snelheidsovertredingen heeft voorzien;
o snelheidshandhaving ook een prioriteit van de politie gemaakt zou worden;
 deze beleidsintenties uit het coalitieakkoord tot op heden onvoldoende concreet zijn uitgewerkt en
ontoereikend tot actie zijn omgezet;
 de politie en de gemeente niet merkbaar het handhaven van verkeersveiligheid tot prioriteit
hebben gesteld, ondanks de prioritering zoals gesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022:
o “op hotspots van verkeersovertredingen wordt de handhaving opgevoerd”;
o “meer handhaving op het gebied van snelheidsovertredingen en aanpak van verkeershufters”;
o “meer handhaving door de politie, bijvoorbeeld bij de Beatrixtunnel en op de Vaartweg”,
verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:
 de gemeente subiet effectieve maatregelen te nemen ter realisatie van de intenties uit het
coalitieakkoord inzake het vergroten van verkeersveiligheid en het reduceren van verkeersoverlast;
 de burgemeester en de wethouder Verkeer namens de raad van Hilversum de politie te verzoeken
het handhaven van de verkeersveiligheid en het optreden tegen snelheidsovertreders en
wegpiraten per direct tot prioriteit te verheffen,
en gaat over tot de orde van de dag.
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