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Ambitie mobiliteit: sociaal, slim en schoon, maar ook gezond?!
Overbetuwe zette zich de afgelopen jaren vooral in voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ook
verduurzaming. Specifiek aandacht is er voor de robuustheid van het hoofdnetwerk/wegennet.
Typisch voor Overbetuwe is een relatief hoog autobezit (1,2 – 2 auto’s per huishouden). Hoe gaat u
het maatregelenpakket daar op afstemmen: meer autoparkeerplekken en meer (auto)stroom- en
ontsluitingswegen? Of betere fiets- en (H)OV-infrastructuur?
Leefbaarheid Kernen: daar hoort ook bij een gezondere en veilige leefomgeving. Dus de auto op
afstand (geen openbare parkeerruimte meer voor de deur) en speelstraten.
Emissie-loos rijden? Ga toch fietsen!
Regionale bereikbaarheid: Waarmee? Met de auto? Nee: (H)OV en fiets.
Naast Stroomroutes voor auto’s ook Stroomroutes voor fietsers. Met het oog op verkeersveiligheid
en gezondheid (beweging).

Aangevulde figuur aansluitend aan figuur op blz 12 Ambitiedocument
Verkeersveiligheid: ‘Bijna evenveel fietsers als automobilisten getroffen (223 om 228)’ Inderdaad maar de
personenauto neemt 68% van de verplaatsingen voor zijn rekening en de fiets 27%.
Het overgrote deel van de gewonden en dodelijke slachtoffers onder de fietsers is het gevolg van een
confrontatie auto vs. fiets.
‘Voor reizen tot 15 kilometer spelen de fiets en e-bike een nog belangrijker rol.’ (blz 14 Ambitiedocument)
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Geef concrete doelen aan: bijvoorbeeld Onder 7,5 km in 2030 naar 75% en tussen 7,5 – 15 km in 2030 naar
50%.

‘We doen het niet alleen.’ Blz 21 Ambitiedocument
Regionaal is er de Samenwerkingsagenda Fiets met o.a. De Kracht van de Westflank van de Kopgroep Fiets
Regio Arnhem Nijmegen.

‘Verder krijgen het vergroten van fietsgebruik en verkeersveiligheid aandacht vanuit het Rijk’
blz 7 Ambitiedocument.
Laat u zich - ‘Slim en Schoon Onderweg’ naar een Gezonde Mobiliteit - niet de kaas van het brood eten, maar
ga met Regio, Provincie en Rijk in zee.
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