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Geachte heer Van Rossum, 
 
Op grond van artikel 41 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 de snelheid op de Parkweg / Binnenweg in Maarssen. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1:  
Kent u het item in het Jeugdjournaal van 14 april jl. over de hardrijdende auto’s op de Parkweg / 
Binnenweg in Maarssen? 
 
Antwoord 1: 
Ja, wij hebben kennis genomen van het item in het Jeugdjournaal over de hardrijdende auto’s.  
 
Vraag 2: 
Wat zijn de redenen waarom u meent op korte termijn niets te kunnen doen? 
 
Antwoord 2: 
Er zijn in het verleden al diverse maatregelen uitgeprobeerd. Uit recente metingen blijkt dat de 
gemiddelde snelheid van het autoverkeer circa 40km/u bedraagt, jaarlijks zien we 1 à 2 
verkeersongevallen. Elk ongeval is er vanzelfsprekend één teveel. Zoals u weet, is de maximaal 
toegestane snelheid op de Binnenweg flexibel. In principe is 30km/u de maximaal toegestane 
snelheid, echter in het geval de brandweer een oproep heeft voor acute hulpverlening, dan wordt 
gedurende een korte periode de maximaal toegestane snelheid op de Binnenweg via de 
matrixborden gewijzigd in 50km/u. Deze snelheidsverhoging stelt de vrijwillige brandweerlieden 
die niet op de kazerne aanwezig zijn in staat om snel vanuit huis/werk op de kazerne te zijn. De 
huidige inrichting van de Binnenweg en de Parkweg houdt het midden tussen een 30km/u-weg en 
een 50km/u-weg, het treffen van aanvullende verkeersremmende maatregelen beperkt de 
doorrijsnelheid van de noodhulpdiensten. 
 
Voor het college van B&W is het telkens de afweging tussen enerzijds de verkeersveiligheid en 
wooncomfort voor aanwonenden in de straat en anderzijds de aanrijtijden van de brandweer in 
noodsituaties. Het college is van mening dat we op de Binnenweg en de Parkweg geen 
aanvullende verkeersremmende maatregelen moeten treffen, ondanks dat een deel van het 
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verkeer nu sneller rijdt dan is toegestaan. Het belang in aanrijtijden van de brandweer laten we in 
deze zwaarder wegen. Alle aanwonenden van de Binnenweg zijn per huis-aan-huisbrief 
geïnformeerd over onze hierboven genoemde overwegingen om geen aanvullende 
verkeersmaatregelen te treffen. 

 
De verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder J.W. Klomps gaat binnenkort nog met de 
kinderen die in het jeugdjournaal te zien waren in gesprek. Mogelijk dat zij nog tips kunnen geven 
over maatregelen die wel uitvoerbaar zijn en de verkeersveiligheid ten goede komen maar niet de 
aanrijtijden van de noodhulpdiensten verlengen. 
 
Vraag 3:  
Bent u bereid naar innovatieve oplossingen te kijken op termijn? 
 
Antwoord vraag 3: 
Het college staat zeker open voor innovatieve maatregelen. Wij nodigen u graag uit om met 
suggesties te komen. 
 
 
  

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * P
Tussenvoegsel(s) Van 
Achternaam * Rossum 
E-mailadres * rsm@niftarlake.nl
Fractie * CDA
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Snelheid Parkweg Binnenweg Maarssen
Inleiding * Naar aanleiding van een reportage van het Jeugdjournaal over de 

hardrijdende auto’s op de Parkweg/Binnenweg in Maarssen 
Vragen

Vraag 1 * Kent u het item in het Jeugdjournaal van 14 april jl. over de te 
hardrijdende auto’s op de Parkweg/Binnenwen in Maarssen?

Vraag 2 * Wat zijn de redenen waarom u meent op korte termijn niets te 
kunnen doen?

Vraag 3 * Bent u bereid naar innovatieve oplossingen te kijken op termijn?
 
Bijlagen
Voegt u een bijlage toe? * nee
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