Van: Semere Gidey
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Datum: 30 juni 2020
Betreft: Schriftelijke inspraak betreffende onttrekkingsbesluit Maarssenbroekseslag
Geachte Voorzitter, burgemeester en wethouders,
Middels deze schriftelijk toelichting wil ik mijn zorgen uiten over het voornemen de
Maarssenbroekseslag vanaf de Floraweg richting N230 af te sluiten vanwege de bouw van de
wijk Haagstede.
Het zomaar afsluiten van deze ontsluitingsweg leidt tot een significante verslechtering van
mobiliteit, luchtkwaliteit geluidsoverlast en verkeersveiligheid voor de bewoners van
Maarssenbroek.
In het oorspronkelijke plan voor de bouw van de wijk Haagstede werd gesuggereerd dat de
ontsluitingsweg verplaatst zou worden ten zuiden van de wijk Haagstede. Dit is om
verkeerstechnische redenen (te krappe boogstralen) onmogelijk gebleken en toen is maar
besloten de weg helemaal weg te laten omdat er al afspraken met de projectontwikkelaar
waren.
Het door Arcadis uitgevoerde mobiliteitsplan is niet volledig omdat hierin onvoldoende
rekening is gehouden met de toekomstige ontwikkelingen rond Bisonspoor, de Planetenbaan,
Fujistu en het distributiecentrum van Goodman. Daarnaast is de kruising t.p.v. de
Lageweidseslag niet meegenomen in de beschouwing en ook de verkeersonveilig situatie
rondom de Kometenweg – Maarsbroeksedijk – Nijverheidsweg, waar straks alle
vrachtwagens van Goodman langs moeten, is onderbelicht.
Ook geluidoverlast (bewoners langs ruimteweg en Burgemeester Waverijnweg),
luchtkwaliteit (bewoners moeten omrijden om op N230/A2 te komen) en verkeersveiligheid
(ontsluiting toekomstige bewoners Fujitsu gebied, vrachtverkeer langs Lidl Boni en
fietsverkeer langs Maarssenbroeksedijk) zijn gevolgen die niet bevorderlijk zijn voor de
leefbaarheid.
Wat hier mist is een visie. Er worden allemaal losse projecten aanbesteed maar de samenhang
van het geheel wordt buiten beschouwing gelaten. M.i. dient eerst integraal, dus o.a. met
provincie (N230), Rijkswaterstaat (A2) en Lage weide, goed nagedacht te worden over een
goede oplossing voor de ontsluiting van Maarssenbroek voordat het hele gebied rücksichtslos
wordt volgebouwd want zodra het gebeid is volgebouwd is er geen weg meer terug en zijn er
geen mogelijkheden meer om problemen op te lossen.
Ik hoop dat het college een weloverwogen beslissing zal nemen en de zorgen van de bewoners
serieus neemt.

Met vriendelijke groet,
Semere Gidey

