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Loenersloot, 20 januari 2019  
 
Betreft: reactie Dorpsraad Loenersloot op denkrichtingen ontwikkeling N201  
 
Geachte heer De Jong,  
 
In aansluiting op de reactie van de Dorpsraad Vreeland en van de Dorpsraad Loenen aan de 
Vecht op de denkrichtingen ontwikkeling N201 én op de inmiddels uitgesproken keus door 
GS voor variant 3, treft u hierbij de reactie van de Dorpsraad Loenersloot aan. 
Ons verzoek is in het verdere besluitvormingstraject niet voorbij te gaan aan de woon- en 
leefsituatie van de inwoners van Loenersloot. Door de verbreding van het spoor en de 
verbreding van de A2 staat de leefbaarheid en bewegingsvrijheid van de inwoners, en 
daarmee hun welzijn, al zwaar onder druk.  
Tevens wordt ons dorp nu reeds in tweeën splitst door de N201. Door een nog verdere 
scheiding tussen Loenersloot-Noord (ten noorden van de N201) en Loenersloot-Zuid (ten 
zuiden van de N201) komt de sociale cohesie ook steeds verder onder druk te staan. 
 
Een verdere beperking van de leefomgeving van Loenersloot is voor de inwoners dus 
nauwelijks acceptabel. Maatregelen die genomen worden als uitvoering van de vooralsnog 
gekozen denkrichting, waarbij o.i. verbreding van de weg die ons dorp doorkruist niet van 
de baan is in deze denkrichting, dienen daarom gericht te zijn op het voorkomen van de  
toename van gemotoriseerd verkeer en daarmee toename van fijnstof en geluid. Schermen 
langs de weg bieden daarbij geen soelaas, maar betekenen een nog verdere inperking voor 
de inwoners en verdere aantasting van het Groene Hart. 
 
Er is zeker bereidheid om constructief mee te denken over de uitwerking van de 
denkrichting waarmee verder zal worden gegaan. Wij vertrouwen erop dat de Provincie 
niet aan de belangen van ons dorp voorbijgaat en deze in het verdere besluitvormingstraject 
en de uitwerking van de plannen tot uiting laat komen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dorpsraad Loenersloot 
 
Cc:  
Wethouder J.W. Klomps, Gemeente Stichtse Vecht (E-mail: jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl) 
Gemeenteraad Stichtse Vecht( E-mail: griffie@stichtsevecht.nl) 
Griffie Gemeente Stichtse Vecht: alle fracties (E-mail: griffie@stichtsevecht.nl) 
Dhr D. Straat, Gedeputeerde Mobiliteit Provincie Utrecht (E-mail: dennis.straat@provincie-utrecht.nl) 
Griffie Provincie Utrecht, Ruud Poord: alle fracties (E-mail: ruud.poort@provincie-utrecht.nl) 
Dorpsraad Loenen aan de Vecht (E-mail: info@dorpsraadloenenaandevecht.nl) 
Dorpsraad Vreeland (E-mail: info@dorpsraadvreeland.nl) 

mailto:Chris.de.jong@provincie-utrecht.nl

