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Fractie CDA Stichtse Vecht
T.a.v. S. van Lindenberg-Hess
Geachte mevrouw Van Lindenberg-Hess,
Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over het fietspad aan de oostzijde van de N402
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Bent u bekend met de plannen van de Provincie om het fietspad naar de westkant van de
Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht tussen de Rotonde en Kerklaan te verplaatsen?

Vraag 2
Heeft het College een standpunt over deze plannen?
Antwoord 2
Ja, wij willen het oostelijke fietspad behouden. Het opheffen van het oostelijke fietspad zal
leiden tot meer oversteekbewegingen waardoor naar verwachting meer conflicten
tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer ontstaan.
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Antwoord 1
Ja, inmiddels weten wij dat de oostelijke variant wordt gehandhaafd en tevens wordt
verbeterd.

Vraag 3
Is het College het met het CDA eens dat dit mogelijk onveilige situaties op kan leveren op
de diverse oversteek locaties?
Antwoord 3
Ja, het college is het hier mee eens.
Vraag 4
Hoe kan een inwoner aan de even kant van de Rijksstraatweg met een fiets of lopend nog
veilig oversteken?
Antwoord 4
Dat kan nog steeds. De locaties van de oversteekplaatsen wijzigen niet; ze worden wel
verkeersveiliger gemaakt.
Vraag 5
Is de wethouder Verkeer bereid om hierover in gesprek te gaan met de Gedeputeerde, de
heer Schaddelee?
Antwoord 5
Ja, hieraan zal medewerking worden verleend.

Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen
besluit,
Dennis Boekhout
Directeur Domein Ruimte

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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Fietspad langs de N402 in Loenen mag niet
weg
De Provincie is voornemens om het fietspad
te verwijderen aan de oostkant van sportpark
de Heul tot aan Kerklaan.
Bent u bekend met de plannen van de
Provincie om het fietspad naar de westkant
van de Rijksstraatweg in Loenen aan de
Vecht tussen de Rotonde en Kerklaan te
verplaatsen?
Heeft het College een standpunt over deze
plannen?
Is het College het met het CDA eens dat dit
mogelijk onveilige situaties op kan leveren op
de diverse oversteek locaties?
Hoe kan een inwoner aan de even kant van
de Rijksstraatweg met een fiets of lopend nog
veilig oversteken?
Is de wethouder Verkeer bereid om hierover in
gesprek te gaan met de Gedeputeerde, de
heer Schaddelee?
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Vraag 6

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen

Indien het antwoord van 5 ja is, wilt u ons
daarover dan informeren d.m.v. een RIB?
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