
Breukelen, 27 oktober 2018 

 

Geachte Burgemeester en Wethouders, Raad en geïnteresseerden, 

Graag wil ik, namens de winkeliersvereniging, mijn zorgen kenbaar maken over het winkelcentrum 
van Breukelen. 

“Zijn we wel bereikbaar?” is de vraag die ons als winkeliers steeds meer bezighoudt, daar waar we 
onze tijd en energie liever besteden aan het ondernemen. 

Het centrum is steeds slechter bereikbaar. Diverse maatregelen zoals de blokkades in de Brugstraat 
en het geplaatste stoplicht aan de Straatweg/Kerkbrink zorgen voor een slechte bereikbaarheid, veel 
vertraging, overlast en ergernis bij het winkelend publiek en toeleveranciers. 

De gevolgen hiervan zijn duidelijk merkbaar in de omzet van ondernemers die van de bereikbaarheid 
van hun winkels en bedrijven afhankelijk zijn. 

De consument gaat het dorp steeds meer mijden als winkel/boodschappendorp, zeker de klanten uit 
omliggende kernen zoals Loenen a/d vecht en Vreeland. 

Door een aaneenschakeling van vervelende invloeden ontstaat er een negatief beeld en gaat men 
elders kopen ( bijvoorbeeld via internet of in Leidse Rijn). 

Ik noem ook werkzaamheden aan de openbare weg, variërend van het frezen van lichtogen in het 
wegdek bij zebrapaden op vrijdag ( voor lokale ondernemers de drukste dag van de week ), tot het 
vernieuwen van het wegdek van de brug Nieuwersluis waardoor er geen doorgaand verkeer was 
gedurende twee weken. 

Waarom kunnen dit soort werkzaamheden niet ‘s nachts of na sluitingstijd gebeuren? 

De economische schade en ergernis is dan vele malen minder. 

Als de gemeente Stichtse Vecht de winkelkern van Breukelen levensvatbaar wil houden moet men 
ook een klimaat hiervoor scheppen. Gewaarborgde bereikbaarheid, routing en goede 
parkeergelegenheid zijn eerste vereisten. Hierbij is het tevens van belang dat algemeen geldende 
parkeernormen in acht worden genomen.  Welke norm wordt nu gehanteerd in de Stichtse Vecht? 
Deze norm lijkt al vele jaren zoek in Breukelen. 

We hebben nu te maken gehad met de bouw van het pand Keysereyck,de uitbreiding van de Albert 
Hein en aanliggende winkels van het Ahold-concern, de komst van de Hema en Loetje. Het gevolg 
hiervan is een enorme toename van de parkeerdruk in het centrum. 

Loetje krijgt veel zakelijke lunchgasten die parkeerplaatsen voor winkelpubliek bezet houden. 

Aldi wil haar winkel wel uitbreiden aan de Hazeslinger maar wil niet voor parkeervoorzieningen 
zorgen. Parkeren onder de grond is geen optie. 

Er staan nu al vele panden leeg. Ik hoor om me heen bij winkeliers dat onzekerheid over de 
ontwikkeling van gemeentelijke plannen in de weg staan. Onzekerheid is dodelijk voor nieuwe 
initiatieven bij ondernemers. 

 



De gemeente is al vele jaren visieloos; marktpartijen die plannen ontwikkelen worden niet altijd 
openbaargemaakt. Dit is zeer frustrerend voor alle belanghebbenden.  Zo zal er nooit draagvlak 
ontstaan en hebben inloopavonden zoals deze, ook geen zin.  

Breukelen kan niet langer wachten!!! 

Wat kan helpen? 

De Hazeslinger herinrichten en zorgen voor voldoende ( volgens een juiste parkeernorm) 
parkeervoorzieningen. Iedere ontwikkeling op de Hazeslinger moet hieraan voldoen anders maak je 
het dorp nog meer kapot. In de plannen zoals we die nu kennen is geen verbetering zichtbaar van het 
huidige aantal ( ong. 190 ) parkeerplaatsen. 

Tot slot; 

Toen bewoners in 1969 aan de Karel Doormanweg kwamen wonen zei de toenmalige burgemeester 
over deze weg dat deze zo breed is omdat er een rondweg komt langs het kanaal; dit om problemen 
in de toekomst te voorkomen. 

Deze man had visie. We zijn  nu bijna 50 jaar verder en een rondweg is er nooit gekomen. Maar het 
kan nog steeds. We kunnen nog steeds werken aan bereikbaarheid en goede routing. Met 
bijvoorbeeld een tweede Vechtbrug kunnen we stappen zetten in die richting. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de winkeliersvereniging winkelkern Breukelen, 

Martin van Kralingen 

 

 


