
^ ^ ^ gemeente Loon op Zand 

MOTIE 
(artikel 29 Reglement van Orde) M5 
Raadsvergadering dd. 10 november 2016 
Agendapunt 4 
Onderwerp Voorstel inzake programmabegroting 2017-2020; 

Verkeersstromen 

De raad van de gemeente Loon op Zand, in vergadering bijeen d.d. 10 november 2016; 

Constateert dat 
» Het huidige beleid van de gemeente Loon op Zand m.b.t. het afhandelen van 

verkeersstromen van de N261 naar en op de Europalaan onvoldoende is. 
» Als gevolg van deze ontwikkelingen de verkeersveiligheid van vele weggebruikers onder 

het gewenste niveau blijft zoals deze na de reconstructie van de N261 werd verwacht. 
» Dat de huidige ontwikkelingen zijnde: De Wereld van de Efteling, Het mobiliteitsplan van de 

gemeente Loon op Zand en de streekconferentie onvoldoende afstemming kennen in de 
geest van de toekomstige nieuwe omgevingswet 

Overweegt dat 
» Op korte termijn dringend maatregelen nodig zijn voor een betere verkeersveiligheid, 

snellere doorstroming van de verkeersstromen en optimalisering van parkeren van het 
Efteling verkeer; 

» Het wenselijk is als een beleidsvisie wordt opgesteld die oplossingen biedt voor de korte en 
middellange termijn; 

« Het wenselijk is als er een gecoördineerde afstemming komt in de geest van de nieuwe 
omgevingswet, omdat de beleidsvisie van kracht zal zijn als de nieuwe omgevingswet in 
uitvoering is gebracht. 

Verzoekt het college om 
1. In 2017 te komen met een oplossingsgerichte beleidsvisie die op korte en middellange 

termijn in de praktijk zijn invoering dan wel uitwerking kan hebben. 
2. Werk te maken om met alle betrokken partijen een leidende rol op zich te nemen waarbij 

voor iedereen duidelijk en inzichtelijk wordt gemaakt welke omgevingsveranderingen er 
plaats gaan vinden voor een verbeterde en veilige verkeersafhandeling; 
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en gaat over tot de orde van de dag 

Ondertekening: 

Gemeentebelangen VOOR LOON 

rd in de raadsvergadering van \Q. ^ ^ ^ f 2 6 ^ 

verworpen met V"̂  stemmen vóór en Q stemmen tegen. 

oorzitte Griffier 


