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Geachte commissieleden,
Commissievergadering 7 januari: Kwadrant!
Vanavond bespreken jullie het stedenbouwkundig kader en de randwaarden voor ontwikkelingen op
Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek. Hierover hebben jullie brieven ontvangen van de
samenwerkende bedrijven op Industrieterrein Maarssenbroek en van Fujitsu. Wij sluiten ons graag
aan bij de strekking van hun reacties op de voorliggende plannen. Hierover hebben we ook eerder
onze zorgen geuit in een brief aan Jeroen Willem Klomps, verzonden op 18 oktober.
Zorgen over bereikbaarheid en onderbouwing keuzes
Graag vatten we onze belangrijkste zorgen nog eens samen in deze brief, in het vertrouwen dat u dit
meeneemt in uw overwegingen.
De geplande nieuwbouw van tot wel 2300 woningen baart ons grote zorgen over de bereikbaarheid
binnen uw gemeente en voor ons bedrijventerrein, met name vanwege de verwachte forse
verkeerstoename op de Maarssenbroeksedijk.
Met betrekking tot het onderliggende verkeersonderzoek merken wij op dat in het door Arcadis
verrichte onderzoek plannen zoals voor het distributiecentrum van Goodman met 27 laaddocs (!)
onvoldoende zijn verwerkt (zie rapportage van DHV-Royal Haskoning hierover).
Verkeersonderzoek Lage Weide
Daarnaast is het goed voor u om te weten, dat we volop aan het werk zijn met een onderzoek naar de
bereikbaarheid van Lage Weide (en omgeving). Ik kan me voorstellen dat de uitkomsten hiervan ook
voor het mobiliteitsbeleid in de gemeente Stichtse Vecht van belang zijn. Meer informatie hierover treft
u aan op https://lageweide.nl/algemeen/aanpak-verkeersveiligheid-bereikbaarheid-lage-weide/.
Gevraagd: heroverweging voorstel
Kortom: we maken onze grote zorgen over de bereikbaarheid van Lage Weide door de voorgestelde
maatregelen en hopen dat u de plannen wilt bijstellen en aanvullende maatregelen wilt nemen om de
voorziene overlast tot een minimum te beperken.
Lage Weide
De stichting Parkmanagement Lage Weide is eind 2018 opgericht door de bedrijven op Lage Weide.
Doel van de Stichting is om het vestigingsklimaat te verbeteren. Dankzij gelden uit het
Ondernemersfonds Utrecht en EFRO Kansen voor West II kunnen wij ons inzetten voor betere
bereikbaarheid en het oplossen van arbeidsmarkt knelpunten. Meer informatie vindt u op
www.lageweide.nl, maar u kunt mij ook rechtstreeks bereiken via 06-17453490 of
roelandtameling@lageweide.nl.

Parkmanagement Lage Weide
www.lageweide.nl
KvK 72275405
wij helpen ondernemers op Lage Weide verder

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie wensen, neem dan gerust
contact op.
In afwachting van uw uitnodiging voor een gesprek, teken ik,
Met vriendelijke groeten,

Roeland Tameling
Projectmanager Slimme Mobiliteit
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