
Van:
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Toerit naar N230
Datum: zondag 12 juli 2020 21:03:34

L.S.,

Bij deze een bericht wat ik openbaar wil plaatsen.

Ik ben nog steeds van mening dat de toerit naar de N230 open moet blijven voor een goed
en veilig leefklimaat voor de bewoners van Maarssenbroek, tenzij er een goed alternatief
komt. 

Ik ben blij dat de meeste van de politieke partijen zich in de afgelopen maanden positief
hebben geuit tegen de sluiting van de toerit en dit ook in de afgelopen
commissievergadering weer gezegd hebben. 

De partijen hebben aangegeven dat ze tegen sluiting zijn en dit als advies aan de Raad
meegegeven. 

Dit geeft ons als inwoners van Maarssenbroek goede hoop en het je het gevoel geeft dat er
geluisterd wordt naar de inwoners!

Ik hoop dat aankomende dinsdag de enige en juiste beslissing wordt genomen en dat de
sluiting wordt tegengegaan of een vergelijkbaar alternatief wordt geboden en dat de
partijen voet bij stuk blijven houden.

Op deze manier kan ook aangegeven worden dat de inwoners van Maarssenbroek er ook
nog steeds toe doen! 

Met vriendelijke groet,

Folkert Algra



Van:
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Afsluiting oprit naar N230
Datum: maandag 13 juli 2020 09:28:20

Geachte Burgemeester en Raadsleden,

Ik heb een keer eerder gemaild om aan te geven dat ik tegen sluiting ben van de oprit naar
de N230 en doe dat voor deze belangrijke dinsdagavond weer. Uiteraard blijf ik bij mijn
standpunt dat de weg open moet blijven en hoop dat de leden van de Raad er ook zo over
denken. Wat ik heb begrepen, is dit bij heel veel commissieleden op de laatste vergadering
Fysiek Domein ook gezegd. Daar ben ik heel erg blij om en geven mij en zeker weten nog
meer inwoners van Maarssenbroek het gevoel dat ze achter ons staan en niet achter het
geld. Ik ga er dan ook van uit dat de Raad de juiste beslissing zal nemen.

Met vriendelijke groet,
Jessica Wessels
Bloemstede 98

Ik wil u verzoeken om dit bericht openbaar te zetten.

Get Outlook for Android



Van:
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Tegen sluiting n230
Datum: zondag 12 juli 2020 20:34:51

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht mag openbaar geplaatst worden.
Ik ben van mening dat de toerit naar de N230 open moet blijven. Dit ivm een goed en
leefbaar leefklimaat. 
Ik zou het erg fijn vinden als er een alternatief komt. 
De meeste politieke partijen zijn het hier over eens en daar ben ik erg blij mee. Dit heeft
ons als bewoners goede hoop gegeven.
Ik woon aan de Planetenbaan en de weg naar de a2 is al extreem druk en dit zal alleen
maar erger worden. 
Daarom hoop ik dat aanstaande dinsdag een juist besluit word genomen om veel
problemen te voorkomen. 

Met vriendelijke groet,

Jessie Hoek 



Van:
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: afsluiting N230
Datum: maandag 13 juli 2020 08:18:30

 
Ik als bewoner van Maarssen ben nog steeds tegen het afsluiten van de N230
Dit voor de veiligheid in en om Maarssenbroek en het leefklimaat nu kun je nog goed
Maarssen uit komen dan niet meer er ontstaan files bussen kunnen er niet door komen te laat
kinderen te laat op school gebeuren meer ongelukken zitten we niet op te wachten dus laat
alstublieft de N230 open
Dit mag open baar gemaakt worden
 
Vriendelijke groet
Wilma
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
 



Van: anita roowaan
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Datum: zondag 12 juli 2020 21:09:36

Geachte gemeenteleden 

Graag wil ik bij deze aan geven dat we hopen dat er een besluit genomen wordt om de
oprit in maarssenbroek niet af te sluiten ten zij er een andere weg mogelijk is. Ik maak, net
als mijn man en alle andere bewoners uit maarssenbroek, dagelijks gebruik van de oprit.
Als deze dichtgaat worst het een drama zeker met straks nog meer auto's als de huizen daar
gebouwd worden.
Ik hoop dat jullie een besluit nemen deze niet dicht te doen of een andere oprit te creëren.
Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie een goed besluit nemen.
Daarvoor onze dank.
Jack en Anita Roowaan 
Duivenkamp maarssenbroek  
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Van:
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Openblijven toerit n230
Datum: maandag 13 juli 2020 21:04:30

Graag wil ik dit bericht openbaar plaatsen 

Ik ben van mening dat de toerit naar de n 230 open moet blijven, ivm de leefbaarheid  en
de grote problemen die dit gaat geven als de weg afgesloten wordt in de toekomst.
Jmc Oorbeek Buis
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