
Persbericht 
 
Verschil tussen beleid en beleving verkeersveiligheid gemeente Voorst 
 
In de gemeente Voorst vallen relatief weinig dodelijke slachtoffers. Het aantal ongevallen 
op gemeentelijke wegen en provinciale wegen is vergelijkbaar, maar omdat er veel meer 
kilometers gemeentelijk weg zijn, is het aantal ongevallen op provinciale wegen naar 
verhouding acht keer hoger. Inwoners en andere betrokkenen beoordelen de 
verkeersveiligheid echter met ‘slechts’ rapportcijfer 5,9.  
 
Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de rekenkamercommissie Voorst heeft uitgevoerd. 
De rekenkamercommissie voert regelmatig onderzoek uit naar de effectiviteit en efficiënte 
van door de gemeenteraad vastgesteld beleid.  
Dit keer is onderzoek gedaan naar een onderdeel uit het Programma Mobiliteit 2020-2030, 
namelijk de verkeersveiligheid. De rekenkamercommissie constateert dat het Programma 
Mobiliteit van gedegen kwaliteit is. Tegelijkertijd is het teveel een momentopname. 
Vanwege de lange doorlooptijd van het programma, sluiten de genoemde plannen niet aan 
op de verwachting van diverse inwoners dat op korte termijn concrete maatregelen zullen 
worden genomen in hun dorp. De rekenkamercommissie constateert daarom dat overheid 
en inwoners een andere taal spreken.  
 
De tijdens het onderzoek geïnterviewde personen zijn in principe erg positief over het 
contact met de gemeente Voorst. De gemeente is benaderbaar en inwoners ervaren het 
contact als open en prettig. Klachten en meldingen van inwoners gaan vooral over te hard 
rijden en gevaarlijke kruispunten. Hoewel er begrip is dat de gemeente niet alles direct kan 
oplossen, ervaart twee-derde van de geïnterviewden de manier waarop de gemeente met 
klachten en meldingen omgaat echter als onvoldoende. 
 
De rekenkamercommissie heeft haar onderzoeksrapport ‘Verkeersveiligheid, een verhaal 
apart’ op 9 juli aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad besluit zelf of het 
rapport wordt geagendeerd voor een raadsvergadering.  
 
 
 

 
Noot (niet voor publicatie) 
 
Voor meer informatie over het rekenkameronderzoek kunt u contact opnemen met Carlo van Dijk, 
voorzitter van de rekenkamercommissie via: Dini Vriezekolk, secretaris rekenkamercommissie, (0571) 
27 93 87 of d.vriezekolk@voorst.nl 


