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Snelheidscontroles op 30 km wegen Marco 
Pololaan en Afrikalaan 
 

Voorkom een boete en let op uw snelheid, ook op 30km-wegen. Dat is veiliger en prettiger voor iedereen. 

Binnenkort houdt de politie snelheidscontroles in enkele straten waar u 30 km/uur mag rijden. Te hard rijden 

geeft onveilige situaties, vooral voor fietsers en voetgangers. Rijdt u met de auto? Let op uw snelheid. Dat is 

veiliger en prettiger voor iedereen, ook voor de mensen die er wonen. En u voorkomt een boete. Alvast 

bedankt dat u rustig rijdt. 

 

Let op uw snelheid op de Marco Pololaan! 

Bij de Da Costaschool aan de Marco Pololaan en 

Afrikalaan geldt een snelheidslimiet van 30 km/u. 

Omdat er schoolkinderen oversteken is het advies om 

bij de school niet harder te rijden dan 15 km/u. 

Harder rijden geeft onveilige situaties. Binnenkort 

waarschuwen we u over deze snelheidslimiet en houdt 

de politie hier snelheidscontroles. Rijdt u hier met de 

auto? Let op uw snelheid. Dat is veiliger en prettiger 

voor iedereen, ook voor de mensen die er wonen. Ook 

namens de kinderen van de Da Costaschool, alvast 

bedankt dat u rustig rijdt! 

Gaat de politie vaker op 30 km/u controleren? De 

gemeente maakt steeds meer straten 30km/u 

betekent dat dat de politie daar dan niet komt 

handhaven?  

De politie bepaalt samen met de gemeente waar 

handhaving wordt ingezet. We zetten hier nu specifiek 

op in omdat in het verleden weinig in 30km/u straten is 

gehandhaafd. We evalueren deze inzet voordat we het 

vervolg bepalen. 

 

Waarom controleert de politie niet vaker op straten 

waar 30km/u de snelheidslimiet is? 

De politie moet kiezen waar ze op inzetten. Er is meer 

verkeer in straten met een snelheidslimiet van 50km. 

Daarnaast is voor de afloop van ongevallen de 

snelheid bepalend. Hoe harder een auto rijdt hoe 

groter het gevolg van een aanrijding. Dat maakt dat de 

politie er, in overleg met de gemeente, vaker voor kiest 

om op andere straten te controleren. 

 

Bij mij in de straat rijden ze ook zo hard, waar kan 

ik een controle aanvragen?  

Via utrecht.slimmelden.nl kunt u een melding doen 

over een onveilige situatie. Dit signaal stemmen we 

dan af met de politie.  

 

In de schoolzone geldt een adviessnelheid van 15 

km/u, kan ik dan een boete krijgen als ik harder 

rijdt?  

Uiteraard hopen we dat autobestuurders de 

adviessnelheid bij een school serieus nemen voor de 

veiligheid van de kinderen. De politie kan een 

bekeuring geven vanaf een snelheid hoger dan 30 

km/u. Als autobestuurder bent u verantwoordelijk als 

er iets gebeurt met een zwakkere verkeersdeelnemer. 

De politie kan u daarom wel aanspreken.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met   

van Ontwikkelorganisatie Ruimte/Mobiliteit, via 

telefoonnummer 14 030 of 
verkeer.en.vervoer@utrecht.nl  

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 

of via telefoonnummer 14 030. 
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