
Geachte voorzitter, Burgemeester en wethouders, 

Mijn naam is Patricia Spiekerman van Weezelenburg, ik ben 60 jaar, moeder en oma en maak me 
grote zorgen omtrent de sluiting van de oprit naar de N230. Ik woon in Bloemstede precies aan 
het stuk wat jullie van plan zijn om af te sluiten. Sommige mensen denken dat ik daar blij mee ben 
omdat het ‘zo lekker rustig’ wordt. Maar ik denk vooral aan de chaos die zal ontstaan. 

Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijn zorgen te uiten maar ook dat ik dit 
digitaal inspreken helemaal niets vind. 

Je kunt je kop in het zand steken en zeggen dat het allemaal wel zal goedkomen zoals wethouder 
Klomps in zijn digitale toespraak heeft gezegd maar met het realiseren van woningen bij 
Bisonspoor, Planetenbaan, Fujitsu, Haagstede en de komst van Goodman zal de drukte in zijn 
algemeenheid alleen maar extra toenemen. Hier hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dan nog 
die motie voor een proef afsluiting, dat is vragen om moeilijkheden waar ook niemand op zit te 
wachten. 

Dat er een woningtekort is en dat hier iets aan gedaan moet worden is een feit maar dat er dingen 
verzwegen worden zoals het niet doorgaan van de rotonde aan de zuidkant is NOOIT, NOOIT 
gecommuniceerd met de bewoners. Dit voelt zo geniepig en sluw en daarom ben ik blij dat er 
meer dan 3830 mensen NEE getekend hebben in de petitie en hoop dat er met alle betrokkenen, 
de inwoners en bedrijfsleven gepraat/gebrainstormd zal worden over mogelijke alternatieven.  

Op deze manier laten jullie zien dat jullie betrokken zijn bij het wel en wee van jullie inwoners en er 
zullen zijn voor de huidige en toekomstige bewoners. 

Het kan toch niet zo zijn dat projectontwikkelaars veel geld gaan verdienen terwijl de bewoners 
hier overlast van krijgen, dat de gemeente onze bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid in een 
weegschaal legt, zonder goed na te denken over de gevolgen? 

Wat denkt u over het gevalletje kappen van alle bomen/struiken op de wal. Vrijdag in de namiddag 
de mededeling in de brievenbus krijgen en op maandagmorgen beginnen met kappen wat na de 
15e van de maand was en dus officieel te laat i.v.m. de broedperiode van vogels. En dat de 
bewoners niet meer konden reageren en alle vogels hun habitat kwijt zijn. Heel slim gedaan. Petje 
af voor deze actie. Ben benieuwd of alle partijen deze actie hebben goedgekeurd. 

Het idee van maar een weg geeft mij een enorm gevoel van onveiligheid en onbereikbaarheid en 
dat kunnen jullie niet wegnemen in een onderzoek wat lang niet alle problemen gaat toetsen. 

Jullie “drammen” een plan door zonder na te denken en zonder goed alternatief dus ik hoop echt 
dat het college een goede beslissing zal nemen wat in het belang is van mij en mijn gezin en ik 
ben van mening dat al het bovengenoemde ook geldt voor de huidige (en toekomstige) bewoners 
van Maarssenbroek. 

 

Ik dank jullie voor de aandacht. 


