
 
 
Van:    
Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 14:12 
Aan: burgemeester@stichtsevecht.nl; Bestuurssecretariaat <Bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl>; 
Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Klomps, Jeroen Willem 
<Jeroen.Willem.Klomps@stichtsevecht.nl>; Veneklaas, Hetty <Hetty.Veneklaas@stichtsevecht.nl>; 
Dijk, Maarten van <Maarten.van.Dijk@stichtsevecht.nl>; Liempdt, Frank van 
<Frank.van.Liempdt@stichtsevecht.nl>; Halsema, Frank <Frank.Halsema@stichtsevecht.nl> 
CC: directiesecretariaat@stichtsevecht.nl; Marc.Klinkers@provincie‐utrecht.nl; Kees‐
Jan.Arens@stichtsevecht.nl; Knoops, Rick <Rick.Knoops@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Herhaaldelijke zware ongevallen op hetzelfde wegdeel van de N402 

 
Geacht Bestuur van Stichtse Vecht, 
 
Wederom richt ik me tot u omdat de veiligheid op de N402 permanent in het geding is. Mijn 
laatste bericht aan u dateert van 2017 naar aanleiding van een ongeval zeer kort na een 
dodelijk ongeval op zelfde plaats. 
 
Inmiddels zijn we weer veel ongevallen verder, allemaal op hetzelfde weggedeelte op de 
N402 tussen Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht, ter hoogte van mijn woonadres, 
Rijksstraatweg 72. 
 
Woensdagavond jl. om 22 uur was het weer zover. Een heel verhaal maar ik zal het kort 
houden. Na een enorme knal trof ik een auto half in de sloot tegen onze oprit aan. Direct 112 
gebeld en geprobeerd het slachtoffer bij kennis te houden, maar door een gebroken nek en 
zwaar hersenletsel was het slachtoffer niet aanspreekbaar. Naar ik heb vernomen een inwoner 
van Breukelen. 
 





































Op 27 nov. 2017 om 12:46 heeft  het volgende 
geschreven: 

 
Geachte betrokkenen, 
 
En de volgende, zie foto.... gistermiddag. Gelukkig geen gewonden. 
Voor de goede orde. Op de voorgrond op de foto herinneringen aan de overleden motorrijder 
enkele maanden geleden. 
 
Vervelende bijkomstigheid is dat al deze ongelukken op ons eigendom, onze grond eindigen, 
inclusief alle schade aan bomen, beschoeiing en hekken en blijvende herdenkings 
monumenten die nu geplaatst worden in overleg met provincie terwijl wij als grondeigenaar 
hierover niet zijn benadert. 
 
De geplaatste Smiley is goed bedoeld, maar heeft vanzelfsprekend geen effect. 
Er wordt onverminderd hard gereden. 
 
Ik herhaal mijn standpunten onderaan. 
Enige middel om te voorkomen dat er meer gewonden en doden vallen hier, zijn flitspalen of 
een trajectcontrole. 
 
PS: gisteren heeft de politie wederom aangegeven niet kunnen handhaven op dit weggedeelte. 
De politie vertelde mij dat de Burgemeester de bevoegdheid heeft om dit wel mogelijk te 
maken. 
 
Foto: zondag 26 november 2017 circa 14:00 uur 
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Met vriendelijke groet,  
 
Op 27 jun. 2017 om 14:38 heeft   het volgende 
geschreven: 

Ter attentie van: 
Burgemeester Marc Witteman 
Wethouder Pieter de Groene 
Wethouder Eric Balemans 
 
 
Geachte Volksvertegenwoordigers, 
 
 
Na het dodelijk ongeval vorige week donderdag 22 juni 2017 op de Rijksstraatweg tussen 
Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht wordt het tijd om verantwoordelijkheid te nemen. In 
elk geval van mij. Maar uiteindelijk bent U, de Gemeente en De Provincie verantwoordelijk 
voor de veiligheid van haar inwoners. 
 
Na veel te veel ongelukken op exact dezelfde plaats en vanuit dezelfde richting (komende uit 
Nieuwersluis richting Loenen aan de Vecht), op de Rijksstraatweg te Nieuwersluis ter hoogte 



van nr. 72 (zie gele cirkel op foto hieronder), kan niemand meer ontkennen dat het 
noodzakelijk is om maatregelen te nemen met als doel: 
1. De veiligheid van de (andere) weggebruikers te garanderen; 
2. Automobilisten en vooral ook motoren tegen zichzelf te beschermen. 
 
<image2.JPG> 
 
Hieronder veel foto's van verschillende ongevallen de afgelopen paar jaar. Ik heb lang niet 
van ieder ongeval een foto, omdat we natuurlijk niet altijd thuis waren. We missen vooral een 
aantal foto's van ongevallen met motoren en het ongeval waarbij een toegangspoort en hek 
aan gort werden gereden, inclusief een electriciteitskast. Maar ook zonder deze foto's is dit 
overzicht indrukwekkend. Het betreft allemaal het zelfde punt waar het mis gaat. Mijn 
vermoeden is dat al deze ongevallen veroorzaakt worden door veel te hard en roekeloos 
rijden. Een aantal jaar geleden heb ik op eigen initiatief en titel door een erkend bureau een 
verkeersonderzoek laten uitvoeren, waaruit blijkt hoe hard er gereden wordt. 
 
Bij alle ongevallen ontstaat er veel schade aan de voertuigen, vallen er gewonden met als 
climax het dodelijk ongeval vorige week. En mijn kinderen raken langzamerhand 
getraumatiseerd, zeker na het meemaken van het laatste dodelijke ongeval. Ook is er veel 
overige materiële schade: ons toegangshek is kapot gereden, er heeft eens een trauma 
helikopter in onze tuin gestaan, verschillende bomen zijn stuk gereden waaronder zelfs 1 
boom in de fik (zie foto onder), de beschoeiing van onze sloten wordt voortdurend kapot 
gereden, een elektriciteitskastje werd kapot gereden waardoor we zonder stroom zaten, etc. 
We krijgen helaas geen enkele vorm van terugkoppeling en als wij er een iets van zeggen 
krijgen we een enorme snauw van de politie terug. Er wordt nooit gehandhaafd. Niet op 
snelheid en ook niet op geluidsovertredingen van de motoren die in grote groepen voorbij 
razen, die overlast veroorzaken voor de hele buurt. 
 
Samengevat: 
1. We waarschuwen al jaren voor een ongeluk met dodelijke afloop, nu is het dan eindelijk 
zover, en wie weet hoeveel er nog zullen volgen. 
2. Er wordt veel te hard gereden door zowel auto's, motoren, tractoren als vrachtverkeer. Er 
vindt geen enkele vorm van handhaving plaats, nooit. 
3. Er wordt veel te veel geluid geproduceerd door motoren, hetgeen overlast veroorzaakt voor 
de gehele buurt. Dit is gedurende de gehele dag, dus ook s'ochtends vroeg en s'avonds laat. 
4. Er wordt niet gehandhaafd, niet op snelheid en niet op geluidsproductie. 
5. Er vindt geen enkele vorm van terugkoppeling plaats. Zowel Provincie als Gemeente 
schuiven hun verantwoordelijkheid van zich af. Overigens interessant dat laatste mij niet 
meer, als er nu maar maatregelen worden genomen. 
 
Conclusie: 
Volgens mij is er maar een echte realistische en haalbare oplossing mogelijk en dat is het 
plaatsen van meerdere digitale flitspalen over het traject tussen Loenen en Breukelen, 
vergelijkbaar met de situatie in Loosdrecht. Alle andere maatregelen zijn lapmiddelen en 
vergroten de overlast voor weggebruikers, bewoners en hulpdiensten. 
 
En er zal met regelmaat moeten worden gecontroleerd op de geluidsproductie van motoren. 
Probleem is dat ze vaak met een demper op de uitlaat worden verkocht om aan de 
geluidsnormen te voldoen. Zodra ze de winkel uit zijn wordt de geluidsdemper verwijderd. 
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Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 




