Van: Meijers, Emiel <Emiel.Meijers@stichtsevecht.nl>
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 17:14
Aan: 'hans@lokaalliberaal.nl' <hans@lokaalliberaal.nl>
Onderwerp: RE: Techn.vr. 005 Verkeersbesluit afwaarderen Oostkanaaldijk tussen Zijlweg en
Stationsweg tot fiets-bromfietspad
Geachte heer van Maanen,
Naar aanleiding van uw vraag m.b.t. het afwaarderen van de Oostkanaaldijk het volgende. De
gemeente is voornemens het afwaarderen van de Oostkanaaldijk nog dit voorjaar te effectueren.
Er is op dit besluit een tweetal bezwaren binnengekomen van aanwonenden. Met deze aanwonenden
zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd, de laatste gespreken dateren van afgelopen week.
De bezwaren waren met name gericht op de Zijlweg. Daar worden maatregelen getroffen om de
snelheid te remmen, door het aanbrengen van fysieke versmallingen en met behulp van, bij het
karakter van de weg passend, groen.
Gezamenlijk zijn we tot deze oplossing gekomen, de bezwaarmakers kunnen zich hierin vinden.
Momenteel zoekt de Gemeente naar een aannemer die de werkzaamheden op zo kort mogelijke
termijn kan uitvoeren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Emiel Meijers
Adviseur Mobilteit / Verkeerszaken
emiel.meijers@stichtsevecht.nl
M 06 58076155

De hele dag bereikbaar op maandag en dinsdag, woensdag de ochtend.
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

Technische vragen
Datum en tijdstip van verzenden: ma 07-02-2022 17:40

Persoonsgegevens
Voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
E-mailadres
Fractie

Mede indieners
Zijn er andere fracties die de technische
vragen mede indienen
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Onderwerp
Inleiding

Vraag 1

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen

Hans
van
Maanen
hans@lokaalliberaal.nl
Lokaal Liberaal

nee

Verkeersbesluit tot het afwaarderen van de
Oostkanaaldijk tussen Zijlweg en Stationsweg
in Maarssen tot fiets/bromfietspad
Op 20 januari 2021 heeft de gemeente dit
besluit genomen. Tot op heden is er geen
uitvoering aan dit besluit gegeven. Daar
hebben wij vragen over gehad van inwoners.
Daarom de volgende vraag.
Wanneer gaat de gemeente uitvoering aan dit
besluit geven?
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