
Breda, 17 december 2019 
 

 

Zoals eerder in onze nieuwsbrief aangekondigd is deze ochtend de 
snelheidsmeterspaarpot in gebruik gesteld. De meter bevindt zich op de 
Baliëndijk in de wijk Doornbos en registreert de snelheid van passerende 
voertuigen. De maximale snelheid ter plekke is 30 km/uur. 
 

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet 
houdt zorgt ervoor dat er geld (7 eurocent per passage) in de spaarpot 
komt. Dit is direct zichtbaar op het bord. Als er harder dan de 
toegestane snelheid wordt gereden gaat er geen geld in de spaarpot.  
De gemeente Breda heeft een maximaal bedrag ter beschikking gesteld 
van €2000.- Dit bedrag kan worden besteed aan allerhande zaken en 
activiteiten in de wijk.  
 

Om 10.00 uur in de ochtend was het zover: de meter werd in gebruik gesteld door een van de 
scholieren van basisschool De Liniedoorn. Dit in de aanwezigheid van alle groep 7 en 8 leerlingen 
en diverse medewerkers van de gemeente Breda en andere belangstellenden. Ook waren er een 
aantal fotografen aanwezig samen met een verslaggever van Dagblad De Stem. 

 
Na de ingebruikname is er, gedurende een aantal 
uren een actie gehouden waarbij alle passerende 
bestuurders staande werden gehouden door 
politie en opsporingsambtenaren (boa’s) van de 
gemeente. De leerlingen van de school spraken 
vervolgens bestuurders aan en vroegen aandacht 
voor de snelheid in de wijk. Ze deelden rode en 
groene kaarten uit, samen met een flyer met 
informatie betreffende het project. De rode en 
groene kaarten waren door de leerlingen zelf 
ontworpen. 

 
Verderop in de straat is er snelheid gemeten met behulp van een laser gun. Ook hier zijn 
bestuurders staande gehouden en gevraagd het rijgedrag aan te passen aan de maximale 
snelheid. 
 

De lokale Jumbo supermarkt had, speciaal voor deze gelegenheid, een foodtruck opgesteld bij 
wijkcentrum de Balieweide. Hier werden alle kinderen van een beker chocolademelk voorzien en 
was er koffie en thee voor alle andere belangstellenden. 
 

De meter blijft ter plekke aanwezig tot 7 januari 2020. Door het aanpassen van uw snelheid zorgt u 
ervoor dat de veiligheid in de wijk toeneemt en er een maximaal bedrag in de spaarpot komt. Dit 
bedrag komt ten goede aan onze wijk. 
 
Voor meer informatie en foto’s zie onze website: www.bbvdoornbos.nl 
 

 
 

Heeft u een idee voor de besteding van dit bedrag dan horen wij dit graag van u 
via: info@bbvdoornbos.nl  
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