
Van: rob roos [mailto:nicolroos@planet.nl]  
Verzonden: maandag 19 januari 2015 19:50 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: vraag aan College 
 
Dag Griffie, 
Willen jullie s.v.p. onderstaande vraag aan het College ex art 41 RvO doorgeleiden? 
Alvast dank van Rob Roos  
  
Inleiding: 
Streekbelangen heeft sinds haar oprichting in 1993 de Tweede Vechtbrug consequent in al 
haar verkiezingsprogramma's opgenomen, zowel in de toenmalige gemeente Breukelen als 
in de gemeente Stichtse Vecht. 
Er is inmiddels voor gekozen om voor de verkeerssituatie in de Brugstraat eerst naar een 
andere oplossing te zoeken. Als die echter niet het gewenste effect sorteert ziet 
Streekbelangen nog steeds een tweede vechtbrug als de oplossing. 
  
Daarom hebben wij de volgende vraag: 
In de werksessie van 6 januari jl. is de herinrichting van de Brugstraat te Breukelen 
besproken. In die bespreking is de relatie met de door Streekbelangen al sinds jaren 
gewenste extra brug (de “tweede vechtbrug” in de wandelgang genoemd) aan de orde 
gekomen. Streekbelangen meent dat er een relatief korte periode resteert voor het 
beschikbaar blijven van de BRU, c.q. Provinciale bijdrage voor de extra vechtbrug na de 
afgesproken evaluatie van de bevindingen over de herinrichting Brugstraat. Wij vinden dat 
we de tussenliggende tijd goed moeten benutten en niet tot het laatste moment moeten 
wachten.  
Om praktische redenen verzoeken wij daarom het College reeds nu een onderzoek te starten 
naar een extra ontsluiting over de Vecht. Het door ons beoogde onderzoek bevat een of 
meer serieuze opties voor de locatie en de daaraan verbonden financiële consequenties, 
evenals een inschatting van termijn waarop de extra brug realiseerbaar is. Dit alles per optie 
uitgewerkt.  
Wij vragen voor alle duidelijkheid geen uitgewerkte projectplannen, maar wel een globale en 
zo realistisch mogelijke inschatting van de mogelijkheden en kosten op hoofdlijn. Deze 
gegevens kunnen we dan t.z.t. leggen naast de bevindingen over de herinrichting van de 
Brugstraat. Hierdoor wordt na de evaluatie Brugstraat een snelle en adequate 
besluitvorming mogelijk en minimaliseren we de kans op het verloren gaan van de 
belangrijke voornoemde externe financiële bijdrage. 
  
Graag vernemen wij uw reactie. 
Fractie Streekbelangen 
 


