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              Stichtse Vecht 

 

 

 

 

             Motie  
    

  
Stichtse Vecht, 1 oktober 2013 
 

 

 Betreft Verbindingsweg en omgeving 

 

 
De raad in vergadering bijeen op 1 oktober 2013, gehoord hebbende de beraadslaging 
inzake het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan en 
 
Kennis genomen hebbende:  

 dat de Verbindingsweg e.o. een van de gevaarlijkste wegen is in Stichtse Vecht 

 dat de gemeente een vlotte doorstroming voorstaat van ontsluitende wegen.   

 de beantwoording van de raadsvragen d.d. 6-9-2013 inzake de verbindingsweg en 
omgeving 

 het feit dat de Verbindingsweg en de rondwegen (Vogelweg, Floraweg en Safariweg  de 
dagelijkse ontsluitingswegen zijn voor de hele Maarsenbroekse bevolking (trajectweg 
voor 25.000 inwoners)  

 de directe aanleiding voor de huidige handhavingsactie het groot aantal ongevallen eind 
2011 was in combinatie met omgevingsklachten.  

 dat de afgelopen jaren minimaal 8 gevallen van ongelukken met letselschade hebben 
plaatsgevonden 

 Dat deze ongevallen zich vrijwel in alle gevallen voordoen bij de stoplichten ( tussen de 
kruisingen Verbindingsweg met de Floraweg/Vogelweg en de Ruimteweg/ Safariweg), 
geregistreerd als rijden door rood  

 dat bijna 3.000 verkeersboetes zijn uitgedeeld op 10.000 controles op de verbindingsweg 
wegens overschrijding van de maximum snelheid  

 Dat medio 2012 toch ook de afstelling van verkeerslichten is aangepast  
 
Overwegende dat: 
Het omvormen van deze kruispunten naar echte rotondes een groot aantal voordelen 
biedt omdat: 

 het de veiligheid vergroot en het aantal verkeersongevallen vermindert 

 het de snelheid uit het verkeer haalt 

 het zorgdraagt voor een vlotte doorstroming  

 de stoplichten gefaseerd zouden kunnen worden afgeschaft. 

 het remmen en optrekken wordt verminderd (minder geluidsoverlast) 

 het milieu gebaat is bij vermindering van uitstoot fijn stof en CO2 
 
Besluit 
Onderzoek te doen om zo snel mogelijk over te gaan tot het aanbrengen van (turbo) 
rotondes op de kruisingen Verbindingsweg en de rondwegen (Vogelweg, Floraweg en 
Safariweg). 
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