Van:
Griffie
Aan:
BURGERCOMMISSIELEDEN; RAAD 2014-2018
CC:
College; MT
Datum
10-12-2018 9:47
Onderwerp: beantwoording raadsvraag GBN over de snelheidsregistratie Repensestraat Opijnen

Beste raad- en commissieleden,
Onderstaand doe ik u de raadsvraag van de heer Veeken (GBN) toekomen alsmede de beantwoording door het college over de snelheidsregistratie
Repensestraat Opijnen.
Met vriendelijke groet,
K.G. Steenbergen,
Raadsgriffier.
tel.
: 0418 - 656520
e-mail : griffie@neerijnen.nl
website : www.neerijnen.nl

P

Denk aan het milieu voordat u besluit dit e-mailbericht te printen.

>>> jan blom 7-12-2018 13:39 >>>
Beste Koen,
Naar aanleiding van onderstaande raadsvraag en op verzoek van het college informeer ik je graag nader.
Het kastje voor de snelheidsregistratie waar de heer Veeken naar verwijst betreft een zogenaamd 'smiley-bord'. Dergelijke matrixborden worden door
de gemeente ingezet om automobilisten en motorrijders te wijzen op hun weggedrag. Een juiste snelheid wordt beloond met een 'lachende smiley' en
weggebruikers die te hard rijden worden hierop gewezen met een 'boze smiley'. Dit matrixbord wordt over het algemeen naar aanleiding van
meldingen geplaatst op locaties waar volgens deze meldingen vaak te hard wordt gereden.
Dit matrixbord heeft ook enige tijd in de Repensestraat in Opijnen gehangen. Dit naar aanleiding van een verzoek van een bewoner. De versie van het
bord dat door de gemeente Neerijnen is aangeschaft registreert de snelheid wel, maar houdt deze gegevens niet bij. Dergelijke borden zijn namelijk
niet geijkt, voor handhaving of snelheidsanalyses kunnen de gegevens niet gebruikt worden.
De gemeente Neerijnen laat regelmatig verkeers- en snelheidsmetingen uitvoeren met geijkte meetapparatuur. In november 2018 heeft zo'n meting
gedurende een week plaatsgevonden in de Repensestraat ter hoogte van de kruising met de Van Pallandtweg. De gemeenteraad is onlangs over de
resultaten van deze meting geïnformeerd, in verband met de petitie fietsveiligheid Opijnen-Neerijnen. De conclusie was dat het overgrote deel van de
weggebruikers zich aan de maximaal toegestane snelheid houdt. Voor de resultaten verwijs ik naar de betreffende informatienota.
Zou je de gemeenteraad willen informeren over het bovenstaande? Alvast bedankt en een prettig weekend.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Neerijnen
Jan Blom (IBOR regisseur)
M: 06 - 2866 2491
Van: "koen steenbergen" <koen.steenbergen@neerijnen.nl>
Datum: 27 november 2018 om 18:07:51 CET
Aan: "College" <college@neerijnen.nl>
Kopie: "bjorna peeters" <bjorna.peeters@neerijnen.nl>, "jeanine vonk" <jeanine.vonk@neerijnen.nl>, "sabrien.van dijk" <sabrien.van.dijk@neerijnen.nl>
Onderwerp: Doorgest.: Snelheidsregistratie Repensestraat Opijnen
Beste leden van het College,
Onderstaand doe ik u een raadsvraag toekomen van de heer Veeken (GBN).

Met vriendelijke groet,
K.G. Steenbergen,
raadsgriffier.
tel.
: 0418 - 656520
e-mail : griffie@neerijnen.nl
website : www.neerijnen.nl

P

Denk aan het milieu voordat u besluit dit e-mailbericht te printen.

" Gemeente Neerijnen fuseert met de gemeenten Lingewaal en Geldermalsen. Vanaf 1 januari 2019 kunt u terecht bij de gemeente West
Betuwe. Meer informatie op www.westbetuwe.nl"

>>> jos veeken <jos.veeken@neerijnen.nl> 27-11-2018 17:05 >>>
Hoi Koen,
In de maanden september en oktober is bij Repensestraat 17 een aantal weken een snelheid registratie kastje geplaatst.
Bij deze wil ik het verzoek indienen, ook namens meerdere aanwonenden, om de meetgegevens hiervan beschikbaar te stellen.
Er wordt nog steeds veel te hard gereden op dit stuk weg en middels deze gegevens willen wij een hiermee onderbouwd verzoek
indienen om hierop te handhaven.
Vriendelijke groet,
Jos Veeken

