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Verzonden per email. 
 
Maarsseveen-Molenpolder, 5 juli 2013 
 
Geachte heer Van de Bovenkamp, 
 
Graag reageren wij als bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder met dit schrijven op het 
Concept Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013. Onze reactie betreft de 
straten Herenweg en Gageldijk (beide Maarsseveen) als ook de Westbroekse Binnenweg en 
Oudedijk (Molenpolder). 
 
Als input voor onze reactie hebben we in juni 2013 een online enquete afgenomen bij de bewoners 
van ons plangebied. Deze enquete bevatte naast vragen over het verkeer ook vragen over een 
aantal andere onderwerpen (o.a. evenementen in het gebied). De antwoorden van de bewoners 
die hebben meegedaan aan de enquete (n=59) op de vragen over verkeer vindt u in bijgevoegde 
PowerPoint presentatie. Hieronder volgen kort samengevat de belangrijkste resultaten van ons 
bewonersonderzoek. 
 
Voor alle bovengenoemde wegen (Herenweg, Gageldijk, Westbroekse Binnenweg en Oudedijk) 
geldt het volgende volgens een overgrote meerderheid van de bewoners die de enquete hebben 
ingevuld: 

• Op de wegen wordt te hard gereden; 
• De hoeveelheid verkeer op de wegen mag niet toenemen; 
• De wegen zijn op dit moment niet veilig ingericht; 
• De snelheid moet beter gecontroleerd worden op de wegen; 
• Er is geluidsoverlast van N230. 

 
Specifiek voor zowel de Herenweg en de Gageldijk gelden de volgende punten: 

• Er is te veel verkeer en te veel vrachtverkeer; 
• Er is te veel sluipverkeer; 
• Op de Herenweg moeten fietsers en gemotoriseerd verkeer beter gescheiden 

 worden. 
 
De meeste respondenten van de Westbroekse Binnenweg en Oudedijk zijn voor verlaging van de 
maximum snelheid van 50 km/u naar 30 km/u. 
 
Op basis van deze resultaten neemt de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder het 
volgende standpunt in over het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013: 

• In het plan moet expliciete aandacht komen voor een veiligere inrichting van de 
 Herenweg, Gageldijk, Westbroekse Binnenweg en Oudedijk; 

• Er moeten maatregelen getroffen worden, zodat er geen extra verkeer bij komt op 
 de Herenweg, Gageldijk, Westbroekse Binnenweg en Oudedijk; 

• Er moeten maatregelen genomen worden om sluipverkeer op de Herenweg en 
 Gageldijk tegen te gaan; 



• Er moet expliciete aandacht komen voor handhaving van de snelheid op de 
 Herenweg, Gageldijk, Westbroekse Binnenweg en Oudedijk; 

• De Herenweg moet niet worden veranderd van ETW 50 naar GOW 50, gezien de 
 voorgaande punten en het feit dat deze weg vol met in- en uitritten zit. Bovendien 
 wordt de woonfunctie (laatste jaren steeds meer gezinnen met kleine kinderen) in 
 het geval van ‘upgrading’ ernstig verstoord hetgeen als zeer ongewenst wordt  
 beschouwd. 

• Er moet expliciete aandacht zijn voor het terugdringen van de geluidsoverlast van 
 de N230. 

 
De Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder verwacht dat bovenstaande punten die een 
breed draagvlak genieten onder de bewoners van het plangebied, worden verwerkt in het 
definitieve plan. Indien u van plan bent op één of meer van onze punten te gaan afwijken vragen 
we u om in het vroegst mogelijke stadium met ons in overleg te gaan. 
 
Tot slot, aanstaande zaterdag, 6 juli, bespreken we uw conceptplan tijdens een 
bewonersbijeenkomst. Indien uit deze bijeenkomst nog nieuwe punten naar voren komen zullen 
we deze nog aan u doorgeven (dit zal na de door u gestelde deadline zijn). Ook zullen we samen 
met de gemeente nog een aparte bijeenkomst over verkeer organiseren, omdat de 
verkeerskundigen van de gemeente Stichtse Vecht op 6 juli a.s. niet bij de bewonersbijeenkomst 
aanwezig zullen zijn. We gaan er van uit dat uitkomsten uit dit overleg indien nodig nog door u 
worden meegenomen in de planvorming. Als laatste willen we opmerken dat we de resultaten van 
de verkeersmetingen te laat hebben ontvangen om mee te nemen in deze brief. Ook hier zullen we 
dus nog op terugkomen. 
 
Graag zien we uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder 
 
 
 
 
Gerco van den Berg 
Voorzitter 
 
 
Bijlage: als genoemd 


