
Van: Abels, Willem <Willem.Abels@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 13:27 
Aan: 'ronald@lokaalliberaal.nl' 
Onderwerp: Technische vervolgvragen nr. 067a Zandpad fietsstraat 
 
 
Geachte heer Van Liempdt, 
 
Op 9 juli 2020 heb ik uw technische vragen over de inrichting van het Zandpad tot fietsstraat 
beantwoord met bijgevoegde mail. In reactie hierop schrijft u op 6 oktober het volgende: 
 
Naar aanleiding van de antwoorden, heb ik nu, op 6 oktober, de volgende technische vragen: 
1 Wat is de uit te werken variant voor het inrichten van de fietsstraat geworden? 
2 Kunt u mij het ontwerp voor de uitvoering van het project doen toekomen. 
3 Is het onderhoud aan het Zandpad gekoppeld aan het inrichten van het Zandpad als fietsstraat? 
4 Wanneer wordt er periodieke onderhoud aan het Zandpad uitgevoerd? 
 
Hierop kan ik u de volgende antwoorden geven: 
1: er is nog geen besluit genomen over de variant die zal worden uitgewerkt. Uit de bewonersavonden 
van 2019 is als voorkeur de inrichting tot fietsstraat met een verhoogde middengeleider gekomen. Die 
voorkeur zal aan het college worden voorgelegd met het advies om deze te laten uitwerken. 
2: bijgevoegd treft u een impressie aan van de variant met een verhoogde middengeleider zoals die 
aan het college zal worden voorgelegd met het advies om te laten uitwerken. 
3. Er is geen koppeling tussen het onderhoud en de herinrichting. Indien het nodig is om onderhoud 
aan het Zandpad uit te voeren, zal hierbij zo ver dit mogelijk of noodzakelijk is rekening worden 
gehouden met de plannen van de herinrichting. 
4. Niet duidelijk is wat u onder periodiek onderhoud verstaat. Er vanuit gaande dat het om planmatig 
onderhoud gaat dan is dit op grond van de laatste weginspecties niet aan de orde. Wel zijn op een 
aantal lokale plekken herstelwerkzaamheden gewenst, deze werkzaamheden worden in combinatie 
met andere gemeente brede onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
 
De antwoorden op de vragen 3 en 4 zijn verzorgd door mijn collega wegbeheer, de heer Herman 
Wiss. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Willem Abels 
senior verkeerskundige 
 
0346 254 331 
06 5807 6328 
 

 
 



Van: ronald@lokaalliberaal.nl
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: RE: Technische vragen nr. 067 Zandpad fietsstraat
Datum: dinsdag 6 oktober 2020 10:34:01

Beste Griffie,
 
Naar aanleiding van de antwoorden, heb ik nu, op 6 oktober, de volgende technische vragen:
 
1 Wat is de uit te werken variant voor het inrichten van de fietsstraat geworden?
2 Kunt u mij het ontwerp voor de uitvoering van het project doen toekomen.
3 Is het onderhoud aan het Zandpad gekoppeld aan het inrichten van het Zandpad als
fietsstraat?
4 Wanneer wordt er periodieke onderhoud aan het Zandpad uitgevoerd?
 
Met groet,
Ronald van Liempdt
 =============================================================

Op 9 jul. 2020 om 09:51 heeft Abels, Willem  het volgende geschreven:

 Geachte heer Van Liempdt,
 
Op 16 juni heeft u de volgende technische vragen gesteld:
 
Geacht college,
 
In 2016 begonnen de plannen binnen de gemeente om het Zandpad opnieuw in te
delen. Uiteindelijk is er in oktober 2018 besloten om het Zandpad als fietsstraat in te
richten. Dit i.p.v. het verbod op gemotoriseerd verkeer in de spits. Voor dit inrichten is
geld beschikbaar vanuit de voormalige BRU.
Halverwege 2019 zijn er twee varianten gepresenteerd voor het inrichten van het
Zandpad als fietsstraat. Tijdens een inloopavond hebben de inwoners hun voorkeur en
mening uit kunnen spreken. Lokaal Liberaal vraagt zich af wat de status is van de
werkzaamheden,
1 Wat is het huidige tijdspad voor het realiseren van de inrichting van het Zandpad als
fietsstraat.
2 Op welk punt van dit tijdspad staan we nu.
 
Namens Lokaal Liberaal,
Ronald van Liempdt
 
Op uw vragen heb ik de volgende antwoorden:
 
Antwoord vraag 1: het is de bedoeling om in het derde kwartaal van 2020 een besluit te
nemen over de verder uit te werken variant. Daarna zal het ontwerp verder worden
uitgewerkt in een ontwerp voor de uitvoering van het project. Aanwonenden en
belanghebbenden zullen bij die uitwerking worden betrokken. Bij het ontwerp zal ook
een fasering worden opgesteld. Daarbij zal mogelijk rekening moeten worden
gehouden met andere projecten zoals de vervanging van de Vechtbrug in Breukelen.
Bij een vlot verloop van besluitvorming en ontwerp zal naar verwachting in 2021 tot
realisatie kunnen worden overgegaan. Omstandigheden die om wat voor reden dan
ook een vlot verloop kunnen verstoren zullen uiteraard tot vertraging van de uitvoering
leiden.
 
Antwoord vraag 2: we staan op het punt om een beslissing aan het college
voor te leggen over de uit te werken variant voor de inrichting van de
fietsstraat.
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