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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Roept het college op:
te onderzoeken of in onze gemeente “spaarpalen” kunnen worden toegepast, mogelijk in
gezamenlijkheid met de Provincie en/of de regio

Toelichting
Overwegende dat:
1. Spaarpalen , anders dan flitspalen de automobilist belonen voor het zich houden aan de maximum snelheid
2. Het gespaarde bedrag ten goede komt aan de wijk waar de paal is geplaatst
3. Met het beloningsconcept in den lande inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan.
4. Het concept een bijgrage kan leveren aan het bevorderen van de verkeersveligheid
Nadere toelichting
De spaarpaal,ook wel “snelheidsmeterspaarpot” geheten, is een snelheidsmeter met beloning bij goed gedrag. De
snelheidsmeterspaarpot kan ingezet worden voor 30, 50 en 60 km/uur wegen.
Doel van de toepassing van spaarpalen is om buurtbewoners meer bewust te maken van de snelheid waarmee ze in hun
eigen wijk rijden.
Het belonen van automobilisten die zich aan de maximumsnelheid houden is in Brabant zo’n succes, dat het initiatief ook
elders in het land wordt toegepast. Inmiddels kunnen ook weggebruikers in Overijssel, Zuid-Holland (o.a. Den Haag) en
Zeeland geld sparen door zich simpelweg aan de verkeersregels te houden.
In de genoemde provincies zorgen de provincies voor plaatsen, inregelen en ophalen van de snelheidsmeterspaarpot.
Voorbeeld Zundert:
Per actieperiode kan er 1 straat meedoen. Dit is de straat waar de snelheidsmeterspaarpot staat opgesteld. Iedere bestuurder
van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de snelheidsmeterspaarpot passeert, zorgt ervoor dat er geld
(bijvoorbeeld 10 eurocent per passage) in de spaarpot komt. Dit is direct zichtbaar op het bord. Het bedrag wordt dus steeds
met (bijvoorbeeld) 10 eurocent verhoogd. Er dient een maximaal bedrag ingesteld te worden (€ 1.000). Zodra het maximale
bedrag is bereikt, zal de snelheidsmeter uitgaan. De kosten voor deze bijdrage werden gedekt uit het budget
Verkeersveiligheid & -beleid.
Om de actie effectief te laten zijn was de snelheidsmeter 3 weken op dezelfde locatie aanwezig. Afhankelijk van het budget
dat de gemeente beschikbaar stelt en het bedrag dat per passage met de gepaste snelheid wordt gedoneerd, kan een keuze
gemaakt worden voor een drukke of een minder drukke weg. De snelheidsmeterspaarpot meet enkel het passerende verkeer
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vanuit de richting die het dichtst bij de snelheidsmeterspaarpot passeert. De snelheidsmeterspaarpot kan geen rekening
houden met mensen die meerdere keren langsrijden en op die manier de spaarpot snel weten te vullen. Per inzet wordt er wel
een maximaal bedrag aan de snelheidsmeterspaarpot meegegeven.
De snelheidsmeterspaarpot wordt aangesloten op netstroom. Een bewoner of bedrijf in de straat waar de
snelheidsmeterspaarpot komt te hangen kan voor deze stroom zorgen, tegen een redelijke vergoeding, bijv. een VVV bon.
De actie is in nauwe samenwerking met de dorpsraden en inwoners tot stand gekomen om op passende wijze aandacht
hieraan te geven en het vooral gedragen te laten zijn door de omgeving.

