
 
 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag: Kanaal Zuid 

 
De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 11 maart 2021, 

 

Constaterende dat: 

− In de afgelopen jaren meerdere ernstige ongevallen gebeurd zijn op de weg langs het Kanaal tussen 
Apeldoorn en Dieren; 

− Er bij kruispunten, verkeerslichten een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur is vastgesteld, 
maar dit niet voor de volledige route geldt; 

− De inwoners die langs deze verbinding wonen de gemeenteraad laten weten dat zij zich ernstig 
zorgen maken over de verkeersveiligheid; 

− Een structurele aanpak van deze situatie wenselijk is, ook voor deze inwoners geldt dat Apeldoorn 
een verkeersveilige gemeente moet zijn. 

Overwegende dat: 

− Er door het college gewerkt wordt aan een verkeersveiligheidsplan; 

− Er tijdens de PMA van 3 december door de politie aangegeven is dat handhaving bemoeilijkt wordt 
door de geldende maximumsnelheid en de inrichting van de wegen; 

− Het college van mening is dat het feit dat er niet handhavend opgetreden kan worden een gegeven 
is, mede door de uitgestrektheid van onze gemeente; 

− Verkeersveiligheid bij aanpassingen aan de infrastructuur meeliftend wordt meegenomen; 

− Er door de Apeldoornse gemeenteraad reeds eerder oplossingsrichtingen benoemd zijn voor de 
verbetering van de verkeersveiligheid langs het Kanaal. 

Concluderende dat: 

− De raad het Verkeersveiligheidsplan nog moet gaan bespreken ; 

− Het nemen van de verkeersveiligheid bevorderende maatregelen voor het Kanaal Zuid nog 
verwezenlijkt moeten worden; 

Verzoekt het college: 

− Te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid langs het 
Kanaal te bevorderen (denk aan totale 60 km-zone, vangrails, verlichting) 

− Hierbij samenwerking te zoeken met provincie, gemeente Brummen en Rheden om de gehele weg 
richting Dieren veiliger te maken; 

− Bij het opstellen van het Verkeersveiligheidsplan een voorstel (voorstellen) te doen voor een 
structurele verkeersveiligheidsoplossing op de weg langs het Kanaal; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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