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Beste meneer van Rossum, 
 
Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke 
vragen gesteld over de verkeerssituatie Singel Vreeland. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Omwonenden hebben een enquête opgesteld en deze is ingevuld door 55 omwonenden. 
Is de uitkomst van deze enquête bekend bij de gemeente?  
 
Antwoord 1 
De enquête is bekend bij de gemeente en op 23 mei 2022 heeft er een verkennend 
gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en twee vertegenwoordigers van de 
inwoners op basis van de enquête en de zorgen die er leven over diverse verkeerssituaties 
in Vreeland. 
 
Vraag 2 
Is deze enquête ook bekend bij de wethouder? 
 
 

  
 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 
 

 
Fractie CDA 
t.a.v. P. van Rossum 
 
 
Datum 
24-08-2022 
 
Onderwerp 
Schriftelijke vraag ex Artikel 42 RvO 
 
Bijlage(n) 
n.v.t. 

Team 
Beheer Openbare Ruimte 
 
Behandeld door 
Henri van hoeven 
 
Telefoonnummer 
T 0346 254 214 M 06 58086598 
 
E-mail 
info@stichtsevecht.nl 
 
Ons kenmerk 
Zaaknr: 113488  
 
Uw kenmerk 
 
 
Bij beantwoording graag ons  
kenmerk en datum vermelden. 
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Antwoord 2 
De enquête is bekend bij de wethouder en de uitkomsten zijn recent gedeeld met de 
wethouder gedeeld. 
 
Vraag 3 
Is de gemeente bereid oplossingen te zoeken voor de knelpunten die in de enquête worden 
gesignaleerd? 
 
Antwoord 3 
De gemeente is bereid om samen met de inwoners en ondernemers in Vreeland te 
kijken naar passende en effectieve oplossingen voor de korte en langere termijn.  
 
Vraag 4 
Klopt het dat er een nieuwe verkeersvisie ontwikkeld gaat worden? Uit welk jaar stamt de 
laatste verkeersvisie? Kunnen deze knelpunten van Vreeland hierin meegenomen worden?  
 
Antwoord 4 
Er komt dit najaar een nieuwe startnotitie voor een nieuw mobiliteitsprogramma voor 
Stichtse Vecht met daarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor een geactualiseerd 
mobiliteitsprogramma en verkeersvisie. De oude verkeersvisie (GVVP) is in 2013 opgesteld. 
De genoemde knelpunten  bezien  we mede in de context van het geactualiseerde 
mobiliteitsprogramma.  De positie van langzame verkeersdeelnemers is een centraal thema 
in het geactualiseerde mobiliteitsprogramma.  
 
Vraag 5 
Is de gemeente bereid verder onderzoek te doen naar de verkeerssituatie aan de Singel/ 
Nigtevechtseweg?  
 
Antwoord 5 
Nader onderzoek en analyse zal een belangrijk onderdeel zijn van het vervolg. 

Vraag 6 
Kan de gemeente binnen twee maanden aangeven welke verbeterpunten de gemeente ziet 
op korte en op lange termijn?  
 
Antwoord 6 
Binnen een termijn van twee maanden kan het gesprek worden gevoerd met inwoners en 
ondernemers over verbeteringen. 
 
Vraag 7 
Klopt het dat er in het buitengebied van Vreeland nieuwe bedrijvigheid ontwikkeld wordt ?  
 
Antwoord 7 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen, aanvragen voor uitbreiding of vestiging van bedrijven in 
het buitengebied bij de gemeente bekend op dit moment. 
 
 
Vraag 8 
Heeft de gemeente nagegaan of dit kan leiden tot een toename van verkeer over de Singel 
en de Nigtevechtseweg?  
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Antwoord 8 
Dit is niet nagegaan omdat we geen toename van het verkeer verwachten op basis van het 
antwoord op vraag 7. 

Vraag 9 
Is ook bekeken welke alternatieve routes er mogelijk zijn om verdere verkeerstoename te 
voorkomen?  
 
Antwoord 9 
In het vervolggesprek met inwoners en ondernemers worden zorgen over mogelijke 
verkeerstoename meegenomen. Alternatieve routes zijn tot nu toe niet overwogen en 
meegenomen. Bij verbeteringen kunnen alternatieve routes wellicht een bijdrage leveren 
zeker in het licht van een mogelijke, niet gewenste, verkeerstoename. In het gesprek kan 
hier zeker aandacht voor zijn. 
 
Vraag 10 
Waarom is er geen stoep voor de elf nieuwe woningen op het zogenoemde EVAB-terrein? 
 
Antwoord 10 
Bij de bouw van de 11 woningen is dat niet als eis meegenomen. Parkeren geschiedt op 
eigen terrein bij deze woningen en bij de ontsluiting van eigen terrein naar de openbare weg 
hoeft geen stoep te worden te worden overschreden waardoor een minder veilige situatie 
voor voetgangers wordt voorkomen. Het realiseren van een stoep aan deze zijde zou een 
complete herinrichting van de straat beteken waarvan de vraag is of hierdoor de veiligheid 
van voetgangers zal toenemen gezien het genoemde punt van de ontsluiting van de 
nieuwbouwpercelen. Aan de overkant is wel een trottoir aanwezig. 

Vraag 11 
In hoeverre wordt er/kan er gehandhaafd worden op zwaar verkeer, boven de 2,2 ton, dat 
op grote schaal gebruik maakt van de Nigtevechtseweg?  
 
Antwoord 11 
Door de aanwezigheid van een verbodsbord kan er gehandhaafd worden op (te) zwaar 
verkeer. Handhaving op zwaar rijdend verkeer is de verantwoordelijkheid van de politie. Bij 
de gemeente is niet bekend in hoeverre er handhaving plaatsvindt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen 
besluit, 
 
 
Dennis Boekhout, directeur 
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Persoonsgegevens 
Voornamen Pim 
Tussenvoegsel(s) van  
Achternaam Rossum 
E-mailadres pimvanrossum87@gmail.com  
Fractie CDA 

Mede-indieners 
Zijn er andere fracties die de technische 
vragen mede indienen 

nee 

Raadsvragen 
Onderwerp Verkeerssituatie Singel Vreeland 
Inleiding *In verband met het reces hebben wij begrip

voor een latere beantwoording, dan dat wij
gewend zijn*

Onze vragen gaan over de verkeerssituatie 
rondom de laatste huizen aan de Singel en de 
tegenoverliggende woningen op het 
zogenoemde EVAB-terrein.  

Er zijn daar diverse problemen, betreffende 
snelheid, hoeveelheid en zwaar verkeer, 
onoverzichtelijkheid, parkeren en het 
kruispunt Boterweg, Singel, Nigtevechtseweg. 

Vraag 1 Omwonenden hebben een enquete opgesteld 
en deze is ingevuld door 55 omwonenden.  
Is de uitkomst van deze enquete bekend bij 
de gemeente? 

Vraag 2 Is deze enquete ook bekend bij de 
wethouder? 

Vraag 3 Is de gemeente bereid oplossingen te zoeken 
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voor de knelpunten die in de enquête worden 
gesignaleerd? 

Vraag 4 - Klopt het dat er een nieuwe verkeersvisie
ontwikkeld gaat worden? Uit welk jaar stamt
de laatste verkeersvisie? Kunnen deze
knelpunten van Vreeland hierin meegenomen
worden?

Vraag 5 - Is de gemeente bereid verder onderzoek te
doen naar de verkeerssituatie aan de Singel/
Nigtevechtseweg?

Vraag 6 Kan de gemeente binnen twee maanden
aangeven welke verbeterpunten de gemeente
ziet op korte en op lange termijn?

Vraag 7 Klopt het dat er in het buitengebied van
Vreeland nieuwe bedrijvigheid ontwikkeld
wordt ?

Vraag 8 Heeft de gemeente nagegaan of dit kan leiden
tot een toename van verkeer over de Singel
en de Nigtevechtseweg?

Vraag 9 Is ook bekeken welke alternatieve routes er
mogelijk zijn om verdere verkeerstoename te
voorkomen?

Vraag 10 Waarom is er geen stoep voor de elf nieuwe
woningen op het zogenoemde EVAB-terrein?

Vraag 11 In hoeverre wordt er/kan er gehandhaafd
worden op zwaar verkeer, boven de 2,2 ton,
dat op grote schaal gebruik maakt van de
Nigtevechtseweg?

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen nee 
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