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Brugstraat Breukelen tweede proeffase 
Eind juli is een proef gestart met het versmallen van de Brugstraat in Breukelen. De proef heeft tot doel om zwaar 

(landbouw)verkeer uit het centrum te weren. 

 

Op vrijdag 24 augustus start de tweede proeffase van de versmalling. In deze fase worden de betonblokken 

verwijderd en zal de versmalling door middel van palen worden gemaakt. Deze palen komen aan weerskanten van 

de Vechtbrug. De situatie wordt vergelijkbaar met de Dorpsbrug in Loenen aan de Vecht en de Van Leerbrug in 

Vreeland. De palen worden voorzien van markering. Deze opstelling blijft tot begin oktober staan. Daarna vindt een 

evaluatie plaats, samen met bewoners en belanghebbenden.    

 

Tussentijds krijgen bewoners, weggebruikers en andere belanghebbenden gelegenheid hun reactie op de proef 

aan de gemeente door te geven. Zij zijn uitgenodigd om dit te doen per e-mail of tijdens een van de twee speciale 

inloopspreekuren in Boom & Bosch. Hierbij zal de wethouder aanwezig zijn. 

 

De resultaten van de proef worden uiterlijk medio oktober tijdens een bijeenkomst met bewoners en 

belanghebbenden gedeeld. Hun inbreng wordt meegenomen in de definitieve besluitvorming. 

 

---------------- 

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 15 augustus, 19:30 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
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1 juni 2012 

Inloopbijeenkomst proef versmalling Brugstraat 

 Wanneer: 28 augustus, 15:00 – 16:00 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Inloopbijeenkomst proef versmalling Brugstraat 

 Wanneer: 4 september, 19:00 – 20:00 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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