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/0 Ir? 13 Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 november 2016 

Motie: veilige en leefbare doorstroomwegen door maatwerk (N348) 

gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
• De samenleving vraagt om een provincie die maatwerk kan leveren en oog heeft voor alle 

belanghebbenden in een gebied en ditook aansluit bij de ambities in het coalitieakkoord 
• Er in het voorjaar een wegennetvisie aan de staten wordt voorgelegd 
• Er nu twee inpassingplannen voorliggen die zouden moeten worden gerealiseerd op het traject van de 

N348 tussen Gorssel en Eefde 
• Dit traject als gebiedsontsluitingsweg is aangemerkt en tegelijkertijd als erftoegangsweg functioneert 

voor tientallen woningen 
• De Gemeenteraad van Lochem op 18 april 2016 een raadsbrede motie heeft aangenomen en daarmee 

verzoekt de snelheid op de N348 te verlagen naar 60km per uur, 
• Omwonenden tijdens de hoorzitting d.d, 19 oktober jl. zich massaal hebben uitgesproken om de 

snelheid te verlagen van 80 naar 60 op dit traject 

van mening dat: 

• In het proces om te komen tot de wegennetvisie het goed is om voor dit stuk weg op dit moment 
wensen mee te geven die rekening houden met de unieke kenmerken van de weg 

• Bij de aanpassingen van de N348 er maximaal aandacht moet zijn voor de directe leefomgeving op het 
gebied van veiligheid en leefbaarheid 

verzoeken GS 

• Om bij de verdere detaillering/uitwerking van de vastgestelde inpassingsplannen rekening te houden 
met de wensen van omwonenden bij het traject Gorssel-Eefde. 

• Dit in samenspraak met de omwonenden, politie en andere belangstellenden te doen en ter 
onderbouwing gebruik te maken van objectieve onderzoeksgegevens. 

• In de verdere uitwerking onder andere overwegingen op te nemen over verschillende snelheidsregimes, 
bebording, (digitale) signalering, doorstroming, oversteekbaarheid, risico's van inhalen. 

• Provinciale staten te informeren over de uitwerking. 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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Politieke Partij Democraten 66 
D66 Gelderland 
Postbus 9090 
6800 ex Arnhem 

Contact 
Fractiesecretariaat 
Tel.: (026) 359 94 55 

Marcel Bruins 

Informatie 
info@d66gelderland.nl 
www.d66gelderland.nl 
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