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volgnr Steller Politieke 
partij/organisatie 

Vraag/opmerking Antwoord/ reactie Meenemen in 
Verkeersvisie? 

Waarom niet/ wel 

1 Mw Gondri Fietsersbond SV Zou graag hogere prioriteit toekennen aan duurzame 
verplaatsingen 

Over de prioritering (volgorde) heeft de werksessie zich al 
in oktober 2012 uitgesproken, naar aanleiding van de 
hiervoor door de keyholders gegeven reactie. Een lagere 
positie betekent niet dat het onderwerp onbelangrijk wordt 
gevonden. Bij tegengestelde belangen zal het hoger 
gelegen belang alleen zwaarder wegen.  

Nee Prioriteit was al door de Raad 
bepaald 

2     Bij de ongevallen vooral ook de ongevallen met fietsers 
betrekken 

Gebeurt wanneer registratie door de politie heeft 
plaatsgevonden. Gezocht wordt naar een systematiek om 
het beeld zo helder mogelijk te krijgen.  Wellicht kan de 
Fietsersbond hierbij een belangrijk "doorgeefluik" zijn. 

Nee Zie antwoord/reactie 

3     Graag meer aandacht voor de verlichting langs de 
fietspaden, ook in het buitengebied 

Het beleid in buitengebieden is, mede gelet op de 
lichtvervuiling alleen verlichting op gevaarpunten. De 
provincie Utrecht werkt momenteel aan een beleidsplan 
voor verlichting van fietspaden langs provinciale wegen 
(Straatweg).  Voorgesteld wordt hierop te wachten  

Nee Zie antwoord/reactie 

4     In samenvatting is niets opgenomen over het 
fietsnetwerk. 

Het fietsnetwerk is abusievelijk niet in de samenvatting 
opgenomen. 

Ja Samenhangend fietsnetwerk zal 
in de samenvatting van 
paragraaf 6.6 worden 
opgenomen. 

5 Mw Kamp Inspreker/bewoner 
Brugstraat Breukelen 

Huidige verkeersveiligheid in 
Brugstraat/Herenstraat/Dannestraat wordt onvoldoende 
onderkend in Verkeersvisie. 

Deel A geeft vooral de hoofdlijnen van beleid weer. In de 
uitwerking wordt helder welke wegen niet voldoen. 
Brugstraat., Herenstraat en Dannestraat zullen daar 
zeker bij zitten 

Nee Komt tot uitdrukking in 
discussienota 2e Vechtbrug 

6     Voor wie is het aantal mtv/etmaal acceptabel? De intensiteit van 2500 mtvtgn/etmaal komt voort uit de 
CROW gedachte dat een weg met max. 3500 
mtvtgn/etmaal voldoende leefbaarheid (voor de 
aanwonenden en gebruikers) gegarandeerd. Omdat de 
Brugstraat wel erg smal is heeft de Raad van Breukelen 
destijds voor de Brugstraat dit getal op 2500 bepaald.  

Nee Komt tot uitdrukking in 
discussienota 2e Vechtbrug 

7     Bij oplossen probleem Brugstraat verplaatst het 
probleem zich richting Herenstraat en Dannestraat 

Kan niet in algemene zin zo worden gesteld. In de 
meeste varianten verbetert ook de situatie voor 
Herenstraat en Dannestraat. 

Nee Komt tot uitdrukking in 
discussienota 2e Vechtbrug 

8     Aandacht voor kwetsbare groepen (kinderen en fietsers) 
handhaven. 

Is speerpunt verkeersvisie Nee Zie antwoord/reactie 

9     Wij luiden de noodklok mbt de situatie in de Brugstraat. Bekend Nee Komt tot uitdrukking in 
discussienota 2e Vechtbrug 

10     De verkeersdruk neemt toe; hiervoor dient een 
oplossing te komen. 

Is onjuist. De tellingen tonen aan dat de verkeersdruk 
jaarlijks afneemt. 

Nee Komt tot uitdrukking in 
discussienota 2e Vechtbrug 
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11 Hr. Engels Platvorm 
Gehandicapten SV 

Graag meer betrokken bij vervolg plannen Zal zeker gebeuren Nee Zie antwoord/reactie 

12     Hij zou graag meer aandacht voor gehandicapten 
/mensen die slecht ter been zijn in het stukken willen 
zien  

In deel A is de zorg voor gehandicapten duidelijk 
vastgelegd. De verdieping komt pas in de deelnota's 
langzaamverkeer en uitvoering 

Nee Zie antwoord/reactie 

13     Hij draagt een aantal knelpunten aan. v.k.a. Ja Knelpunten worden één op een 
overgenomen in de 
uitgangspuntennotitie 

14     p6: specifieke aandacht voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers; te weinig benadrukt alleen 
p.21/25. 

In deel A is de zorg voor gehandicapten duidelijk 
vastgelegd. De verdieping komt pas in de deelnota's 
langzaamverkeer en uitvoering 

Nee Zie antwoord/reactie 

15 Hr. Janssen PvdA Stelling: "Wij willen geen verhoging van de 
maximumsnelheid op de A2" actualiseren  

Stelling wordt geformuleerd als volgt: "de gemeente SV 
houdt vast aan een maximum snelheid van 100 km/uur 
op de A2" 

Ja Zie antwoord/reactie 

16     Vergrijzing staat op de laatste plaats qua prioritering. 
Graag herprioriteren van doelgroepen. 

Zie beantwoording vraag 1 Nee Prioritering was al door de raad 
bepaald 

17 Hr. van 
Nieuwenhoven 

VVD Wat hem betreft is het een eis om af te stemmen met 
hulpdiensten en geen wens. 

Afstemming kan inderdaad een eis zijn. Voor instemming 
kunnen tegengestelde belangen aanwezig zijn. Het 
college moet de vrijheid kunnen hebben deze 
verschillende belangen te wegen. 

Ja Aanpassen in de volgende zin: 
Afstemming: eis ; goedkeuring 
wens 

18     53dba; wat zijn de consequenties op lange termijn? 53 dB(A) is een hoge ambitie voor binnenstedelijke 
wegen. Voor de A2 (een buitenstedelijke weg) ter hoogte 
van Maarssenbroek heeft de Raad van Maarssen destijds 
deze ambitie vastgesteld. Voor binnenstedelijke wegen 
staan de kosten die moeten worden getroffen om in de 
gehele gemeente daaraan te voldoen niet in verhouding 
tot de milieuwinst.                                                 De 
waarde van 55 dBLen. (na aftrek van 5 dBLen als gevolg van 
stillere voertuigen in de toekomst) komt overeen met de 
plandrempels voor de gemeentelijke wegen t.b.v. het 
actieplan geluid. 

Nee Zie antwoord/reactie 

19     Waarom terugdringen verkeersslachtoffers met 2% en 
niet met 3% of 4%? ; waar staan wij nu, wat zijn de 
cijfers van 2012? 

Uitgangspunt is 25% minder slachtoffers in het jaar 2028. 
Dit kan worden bereikt met gemiddeld - 2% per jaar, 
vanaf 2014. De cijfers over het jaar 2012 zijn nog niet 
bekend. Naar verwachting komen deze eind april 2013 
beschikbaar 

Nee Zie antwoord/reactie 

20     Verkeersdruk: kunnen we dit niet sturen door de 
navigatiesystemen aan te laten passen. 

Kan maar zeer beperkt als sprake is van blijvende 
verkeersbesluiten die het gebruik van een weg 
verhinderen (bijv. eenrichtingverkeer of 
geslotenverklaring). Het systeem zoekt zelf via het 
beschikbare wegennet naar de kortste of snelste route 

Ja Opnemen tekst: "Bij genomen 
verkeersbesluiten de providers 
van navigatiesystemen actief 
benaderen opdat de gewenste 
routering ook daadwerkelijk 
wordt aanbevolen.  
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21     Welke normen worden gehanteerd voor de 
doorstroming? 

Als norm wordt gehanteerd het verlies aan reistijd 
gedurende de spits ten opzichte van de reistijd bij 
ongehinderde doorstroming 

Ja Zal nader in paragraaf 6.1 
worden verwoord. 

22     Wenselijk om 4x uur een stoptrein tussen Utrecht en 
Amsterdam te laten rijden. 

Is conform wensbeeld en beleid als verwoord in paragraaf 
6.8  

Nee Zie antwoord/reactie 

23     Kan lijn 120 een lus naar Maarssen NS maken. Zal nader in beleidsnota E (openbaar vervoer) in beeld 
komen. Wordt lastig, gelet op de discussie rond de 
parallelle lijnen  

Nee Komt aan de orde in beleidsnota 
E 

24     Maarssenbroek meer betrekken in hoofdstuk OV. Zal in beleidsnota E aan de orde komen Nee Komt aan de orde in beleidsnota 
E 

25     Wij zijn tegen parkeerplaatsen E-laad op kenteken voor 
de deur 

Beleid is 1 openbaar oplaadpunt binnen een straal van 
300 meter. Discussie is momenteel hoe om te gaan met 
aanvragen voor een e-laadplaats, waarbij de 
stroomvoorziening vanuit de woning van de aanvrager 
komt. Uitgangspunt is dat de plaats altijd openbaar zal 
moeten zijn. 

Nee Komt aan de orde in beleidsnota 
B, parkeren en stallen. 

26     Bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig 
naar school kunnen moet ook geleden voor middelbare 
scholieren. 

Is juist. Het mobiliteitsplan van de provincie richt zich met 
name op de middelbare scholen 

Ja Zal in paragraaf 6.6. nader 
worden beschreven 

27     Parallelweg tussen Maarssenbroek en Westkanaaldijk 
inrichten als 30km/h of fietsstraat 

Is nu een 60 km/uur ETW weg. Kan in eerste instantie in 
het Categoriseringsplan worden afgewaardeerd naar een 
30 km/uur ETW. Bij groot onderhoud is vervolgens een 
herinrichting als fietsstraat mogelijk 

Ja In Categoriseringsplan 
Parallelweg aanmerken als 30 
km/uur ETW 

28     Druk N201/A2 zal toenemen door beleid Utrecht. Let op 
de overgang van gemeentelijk naar provinciaal/rijk 

Is bekend en ook regelmatig in beeld bij de besprekingen 
met de provincie. 

Nee Komt reeds tot uitdrukking in 
paragraaf 6.1 en wordt expliciet 
steeds benoemd bij de 
zienswijzen opwaardering NRU. 

29     Hou rekening met een vriendelijkere indeling voor 
gehandicapten 

Is reeds beschreven in hoofdstuk 6.7. Nee Wordt nader uitgewerkt in 
beleidsnota C, langzaam 
verkeer 

30     N201/N402 en A2/N230: jaarlijkse telling Het betreft hier provinciale wegen. De provincie telt 
continu (lussen in wegdek). De telgegevens worden op 
verzoek verstrekt.  

Nee Zie antwoord/reactie 

31 Hr. Schumacher GroenLinks Duurzaamheid een prominentere plaats in de prioritering 
geven. 

Zie beantwoording vraag 1 Nee Prioritering was al door de raad 
bepaald 

32     Veilige schoolroutes vinden wij erg belangrijk. Zie beantwoording vraag 1 Nee Prioritering was al door de raad 
bepaald 

33     Waar komt de norm van 55db van? Uit met Actieplan Geluid, met aftrek van vermindering met 
5 Db door geluidsarmere voertuigen in de toekomst. 

Nee Zie antwoord/reactie 
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34     N402 60 km/h na gereedkomen A2. Betreft provinciale wegen. De ambitie van de gemeente is 
beschreven in hoofdstuk 5, paragraaf Rijks- en 
provinciale wegen. In de besprekingen met de provincie 
komt dit item telkens weer naar voren. 

Nee Reeds beschreven 

35     Meer uniformiteit in snelheden. Uniform waar het kan, afwijken waar het moet. E.e.a. is 
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5 categoriseren van 
wegen. 

Nee Reeds beschreven 

36 Hr. Roos Streekbelangen Gehandicapten problematiek meer naar voren brengen. 
Is nu onderbelicht. 

In deel A is de zorg voor gehandicapten duidelijk 
vastgelegd. De verdieping komt pas in de deelnota’s 
langzaamverkeer en uitvoering 

Nee Reeds beschreven 

37     Wat gaat er met de knelpunten gebeuren? In de deelnota's worden de benoemde knelpunten nader 
tegen het licht gehouden en afgezet tegen de 
beleidsuitgangspunten uit nota A. Getracht zal hierbij zo 
veel mogelijk knelpunten te betrekken. In het 
uitvoeringsprogramma 2014-2020 zal de aanpak van de 
belangrijkste knelpunten in de tijd worden weggezet 

Nee Zie antwoord/reactie 

38     Welke invloed heeft de prioritering op de uitvoering? In beginsel geldt hoe groter het knelpunt hoe sneller de 
aanpak. Dit uitgangspunt kan echter worden beïnvloed 
door financiële beperkingen en/of beperkingen in de 
ruimtelijke ordening, bijv. als het bestemmingsplan ervoor 
moet worden aangepast of grond moet worden verworven 

Nee Zie antwoord/reactie 

39     Over het aanpassen van wegen wordt niks gezegd. De aanpassing van wegen is beschreven in hoofdstuk 6.1 
(voldoen aan CROW publicatie 315). Verdere aanpassing 
om bijv. knelpunten weg te nemen, komt aan de orde in 
beleidsnota C, D en F in het uitvoeringsprogramma 2014-
2020 

Nee Reeds beschreven 

40     Met de Ladder van Verdaas is Streekbelangen het niet 
eens. Deze is niet toepasbaar op kleine kernen. Ladder 
verwijderen uit nota. 

Het klopt dat de onderste drie treden van de ladder - 
ruimtelijke ordening-prijsbeleid en openbaar vervoer- in 
de meeste gevallen niet van toepassing zullen zijn. Een 
vervolgafweging volgens de sporten 
mobiliteitsmanagement- benutting- aanpassing 
bestaande infrastructuur - nieuwe infrastructuur is in 
vrijwel alle gevallen wel mogelijk. Het voorschrift om te 
handelen volgens de ladder van Verdaas dwingt ons 
ertoe om alternatieve oplossingen af te wegen, voordat 
het onomkeerbare besluit tot nieuwe infrastructuur wordt 
genomen.  

Ja Ladder van Verdaas wel 
handhaven als instrument, maar 
wel afzwakken als aangegeven 
in het antwoord. 

41     Nieuwe technieken invoeren: led bebording (voorbeeld: 
30 km/h bij brandweer Maarssen) 

Pas geheel binnen afwegingskader van de ladder van 
Verdaas (verkeersmanagement/ benutten) 

Nee Zie antwoord/reactie 
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42     Zijn de veiligheidsanalyses nuttig en nodig? De verkeersveiligheidsanalyse kan met een druk op de 
knop door ons zelf worden opgeroepen uit het 
ongevallenregistratieprogramma ViaStat. Het ROV 
Utrecht stelt een verkeersveiligheidsanalyse als 
voorwaarde voor subsidiering 

Nee Zie antwoord/reactie 

43     Aanlandingsplaatsen in de Vecht is een knelpunt: 
faciliteren van aanlegplaatsen 

De voorzieningen bij de bestaande afmeergelegenheden 
worden momenteel voorbereid. Het faciliteren van extra 
aanlegplaatsen voor pleziervaart komt aan de orde in de 
op te stellen economische visie 

Nee Hoort niet in GVVP 

44     p.15 Doorgaand verkeer is nu bestemmingsverkeer: wat 
betekent dit in de uitwerking. 

De stelling betekent in wezen dat er nu minder 
sluipverkeer is. In de uitwerking betekent dit dat minder 
op het terugdringen van het sluipverkeer zal en kan 
worden ingezet  

Nee Reeds beschreven 

45     TOP's zijn onderbelicht (p22) De inrichting van TOP's komt aan de orde in de 
economische visie en in nota B, parkeren en stallen. 

Nee Zie antwoord/reactie 

46     parkeren op bedrijventerreinen altijd op eigen terrein 
afzwakken 

Voorstel zal worden overgenomen Ja Tekst aanpassen als volgt: Voor 
bedrijventerreinen geldt dat 
parkeren in beginsel altijd op 
eigen terrein wordt afgewikkeld. 

47 Hr. Van 't Hof Breukelen Beweegt De Ladder van Verdaas mag uit het stuk. Zie beantwoording vraag 40 Ja Zie beantwoording vraag 40 
48     Wat is de samenhang tussen de Verkeersvisie en 

bestemmingsplannen? 
Na definitieve vaststelling van het GVVP (nota A en B) 
zullen de parkeernormen uit het GVVP in de nieuw te 
maken bestemmingsplannen leidend worden. In de 
uitwerking van de bestemmingsplannen dient rekening te 
worden gehouden met de maatvoering van de wegen 
overeenkomstig de richtlijnen CROW uit de verkeersvisie 

nee Zie antwoord/reactie 

49     Handhaving ontbreekt in het stuk. Handhaving, of liever gezegd het ontbreken daarvan, 
wordt veelvuldig benoemd in de uitgangspuntennotitie 
(knelpunten). In het overleg met politie en OM worden de 
belangrijkste probleemzaken vertaald in de nota 
handhaving en het daaruit voortkomende 
actieprogramma handhaving. 

nee Zie antwoord/reactie 

50     Tijdens de markt in Breukelen staat een marktwagen op 
de Hazeslinger. Kan deze niet weg? 

Zal nader worden onderzocht ja opgenomen als knelpunt in 
uitgangspuntennotitie 

51     Hondenlosloop Oostkanaaldijk: beter handhaven. Valt niet onder GVVP nee Zie antwoord/reactie 
52     Wat te doen bij overschrijdingen van tellingen. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 (verminderen 

verkeersdruk) zal bij overschrijding van de maximale 
verkeersintensiteit een plan van aanpak worden 
opgesteld om de verkeersdruk te verminderen. 

nee Is al opgenomen 
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53     Worden normen van CROW (317)leidend? Ja, maar in feite was dat altijd al zo. Binnen de CROW 
publicatie 317 is echter een grote beslisruimte, ingegeven 
door de gebiedsformulering (centrum, schil etc.) en door 
het soort woningen (goedkoop, duur etc.). In de nota 
parkeren en stallen zullen in ieder geval de gebieden 
eensluidend worden vastgesteld. Dit om discussie 
hierover in het uitwerkingsstadium te voorkomen. 

nee Zie antwoord/reactie 

54     Wat te doen met parkeren van caravans in woonwijken. is geregeld in artikel 5:9 van de APV (maximaal 3 dagen 
op openbare weg) 

Nee Zie antwoord/reactie 

55 Mw Claassen Duurzaam Stichtse 
Vecht 

Bij de prioritering niet de auto voortrekken maar kijken 
naar andere modaliteiten. 

Zie beantwoording vraag 1 Nee Prioritering was al door de raad 
bepaald 

56 
  

  Emissie-eisen ontbreken Ten aanzien van de emissie houdt het college vast aan 
de wettelijke normering 

Nee Zie antwoord/reactie 

57     NS Abcoude mist in het stuk aangezien veel inwoners 
hierop georiënteerd zijn. 

Station Abcoude zal worden toegevoegd in de reeks 
Utrecht NS, Maarssen NS, Breukelen NS en A'dam 

Ja Zie antwoord/reactie 

58     Lijn 120 richting Abcoude behouden. De ambitie van het college is om lijn 120 te behouden in 
de huidige vorm dus van Utrecht NS naar Amsterdam 
Bijlmer Arena. Daar ligt Abcoude langs. 

Nee Zie antwoord/reactie 

59     In recreatiegebieden 30 km/h invoeren zoals in 
Bethunepolder. 

Het invoeren van een 30 km-zone buiten de bebouwde 
kom moet een uitzondering blijven. In het 
Categoriseringsplan is deze uitzonderingspositie gegeven 
aan smalle wegen met relatief veel fietsverkeer. De 
Betunepolder komt daarvoor minder in aanmerking. 

Nee Zie antwoord/reactie 

60     Wij willen op alle dagen gelijk openbaar vervoer. Deze wens, die wij delen is helaas niet realistisch gelet 
op de uitgangspunten (OV-Visie) om het OV zo veel als 
mogelijk rendabel te maken. 

Nee Zie antwoord/reactie 

61     In samenvatting mist een samenhangend fietsnetwerk. Zie antwoord vraag 4 Nee Zie antwoord/reactie 
62 Hr. Van der 

Wouden 
Maarssen Natuurlijk! 2x per uur een trein van Maarssen naar Amsterdam. Zie antwoord vraag 22 Nee Zie antwoord/reactie 

63     Lijn 120 een lus laten maken over Hoge Brug naar 
Maarssen NS 

Zie antwoord vraag 23 Nee Zie antwoord/reactie 

64     Wisselende snelheden werkt juist signalerend. Klopt, maar dan dient iedere overgang van snelheden 
ook goed geaccidenteerd te worden hetgeen weer leidt 
tot een woud aan palen en verkeersborden 

Nee Zie antwoord/reactie 

65 Hr. Živković D66 Samenwerking met Provincie verbeteren (bijvoorbeeld 
bij K&R Breukelen) 

Inmiddels is er een structureel overleg dat al 
verschillende malen successen heeft opgeleverd 

Nee Zie antwoord/reactie 

66 
  

  Investeringen op lange termijn bekijken (bijvoorbeeld 
randweg Nieuwersluis) 

Correct, maar komt eventueel pas in beeld bij de 
uitwerkig in de deelnota's 

Nee Zie antwoord/reactie 
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67     Veranderen locatie hulpdiensten; deze is onlogisch. Terechte opmerking, maar past niet direct binnen de 
verkeersvisie. 

Nee Zie antwoord/reactie 

68     Overleg plegen met vuilophaaldienst: niet in de spits op 
de Straatweg. Route aanpassen. 

Indien hierover in het bestek niets is opgenomen, zal dit 
mogelijk leiden tot een meerwerkclaim. Niettemin zal het 
overleg worden gevoerd. 

Nee Zie antwoord/reactie 

69     Vervoer gevaarlijke stoffen over ARK ontbreekt. De verkeersvisie heeft in beginsel alleen betrekking op 
het landverkeer. Desondanks is hiervoor een aparte 
paragraaf 6.9 opgenomen. Daarin is in algemene zin 
aangegeven dat de externe veiligheid op het ARK zo 
goed mogelijk moet worden gewaarborgd. 

Nee Zie antwoord/reactie 

70     Stimuleren om met de fiets naar school te komen. Goede aanvulling; wordt meegenomen Ja Zal worden toegevoegd aan 
paragraaf 6.6. 

71     Hoe zit het met de veiligheid op het ARK? Zie beantwoording vraag 69     
72 Hr. Veldhuijzen CDA Knelpunten niet door Ladder van Verdaas opgelost: niet 

verzanden in lange processen en onderzoeken. 
Opmerking is juist, als iedereen ervan overtuigd is dat 
nieuwe infra de juiste en enigste oplossing biedt. In 
andere gevallen vraagt de samenleving om een 
zorgvuldige afweging van alternatieven 

Nee zie beantwoording vraag 40 

73     Langzaam rijden geen doel maar middel. (categorisering 
wegen) 

Opmerking is terecht. Het verlagen van de snelheid is 
dan ook alleen aan de orde waar de hogere snelheid van 
het autoverkeer niet in balans kan worden gebracht met 
de veiligheid van de medeweggebruikers. 

Ja In hoofdstuk 5 zal voor het 
afwaarderen een nadere 
onderbouwing worden gegeven 

74     Meer onderbouwing van categorisering wegen naast 
uniformiteit. 

zie beantwoording vraag 73 Ja Zie beantwoording vraag 73 

75     Optimaliseren OV tussen Maarssen en Amsterdam 
(motie indienen) 

zie beantwoording vraag 22 Nee Zie beantwoording vraag 22 

76     Hoofdstuk 6.5 neigt alsof we naar betaald parkeren 
toegaan. Sturen van parkeerbeleid zonder faciliteren is 
geen oplossing. Dit komt te weinig terug in het stuk. 
Heffen van parkeergeld geen doel op zich. 

In de meeste gevallen ontbreekt de ruimte om te 
faciliteren zonder daarbij te voorzien in een gebouwde 
voorziening. Hoofdstuk 6.5 is vooral in dat licht 
geschreven. Reguleren is dan vaak de enigste 
mogelijkheid. Handhaving is daarbij een noodzakelijke 
voortzetting. In Breukelen is destijds het parkeren 
gefiscaliseerd om met de opbrengsten de handhaving te 
kunnen garanderen. 

Nee Komt verder aan de orde in 
beleidsnota B, Parkeren en 
Stallen 

77 Hr. Van den 
Bosch 

SGP/CU Maak onderscheid tussen dorpen en buitengebied Zal zeker gebeuren, met name bij het volgens van de 12 
algemene beleidsdoelen. In de buitengebieden hebben 
over het algemeen items als behoud van bereikbaarheid 
en bevorderen doorstroming een lagere prioriteit 

Ja In toelichting op hoofdstuk 4 
benadrukken dat de volgorde 
van prioritering per gebied/ kern 
kan verschillen 
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78     Oostkanaaldijk/Kerklaan (Nigtevecht) waar dient de 60 
km/h voor? Maak onderscheid naar tijdstip en situatie. 

De weg is bij het huidige gebruik te smal om volgens de 
beginselen van Duurzaam Veilig 80 km/uur toe te staan. 
Voor de noodzakelijke verbreding ontbreekt de ruimte. 
Ook de berm tussen rijbaan en fietspad is daarvoor veel 
te smal. Een wisselende snelheid in tijdstip en situatie 
werkt verwarrend 

Nee Zie antwoord/reactie 

79     Neem de context mee en kijk niet puur naar de absolute 
situatie. 

zie beantwoording vraag 77 Ja zie beantwoording vraag 77 

80 Hr. Van Liempdt Groep Van Liempdt Betaald parkeren afschaffen. Komt aan de orde in beleidsnota B. Zie ook laatste deel 
beantwoording vraag 76 

Nee Komt verder aan de orde in 
beleidsnota B, Parkeren en 
Stallen 

81     Willem van Leusdenlaan: voetpad houdt opeens op. Zal worden aangemerkt als knelpunt Ja Wordt opgenomen in de 
uitgangspuntennotitie (bijlage 2) 

82     Huis ten Boschsstraat:linksafslaande bus blokkeert 
verkeer. 

Zal worden aangemerkt als knelpunt Ja Wordt opgenomen in de 
uitgangspuntennotitie (bijlage 2) 

83 Hr. Portengen   De prioriteiten zijn niet volgens de Ladder van Verdaas.  Zie beantwoording vraag 40 Nee zie beantwoording vraag 40 
84     Knelpunten door recreatieverkeer niet op de lange baan 

schuiven. 
Maakt integraal onderdeel uit van de 
verkeersproblematiek 

Nee Zie antwoord 

85     OV naar GAK moet goed geregeld zijn. Sluit aan bij wensbeeld OV Nee Komt aan de orde in beleidsnota 
E, Openbaar vervoer 

86     Nieuweweg: brommers/fietsers op fietspad/wandelpad. Zal worden aangemerkt als knelpunt Ja Wordt opgenomen in de 
uitgangspuntennotitie (bijlage 2) 

87     Mijndensedijk: zowel fiets- als wandelroute Zal worden aangemerkt als knelpunt Ja Wordt opgenomen in de 
uitgangspuntennotitie (bijlage 2) 

88     Oud Over: zowel fiets- als wandelroute Zal worden aangemerkt als knelpunt Ja Wordt opgenomen in de 
uitgangspuntennotitie (bijlage 2) 

89     Te zwaar verkeer op wegen naar (melk)boerderijen 
(handhaven of lentebeperking/asdrukbeperking) 

Is al opgemerkt in paragraaf 6.3 Nee Zie antwoord/reactie 

90     Loenen-Utrecht 60 km/h. In kernen 30 km/h Als uitgangspunt gewenst, maar niet overal toepasbaar. 
Gewenst is dat de maximum snelheid overeenstemt met 
de logische snelheid. Bij gebiedsontsluitingswegen 
binnen de bebouwde kom met vrijliggend fietspad is 50 
km/uur de logische (verwachte) maximum snelheid. 

Nee Zie antwoord/reactie 

91     Kerklaan-Nigtevecht en Breukelen-Maarssen beide 60 
km/h. Waarom want de wegindeling verslechterd, 

Bij afwaardering van de Oostkanaaldijk (Kerklaan- 
Nigtevecht zal de belijning worden aangepast 

Nee Komt verder aan de orde in 
beleidsnota D 

92 Mw. Rijsterborgh Maarssen 2000 Niet beperken tot alleen schoolzone. Ook de ring om de 
school meenemen (vb Meerenhoef rotonde) 

De begrenzing van de schoolzone en het inzetten van het 
instrumentarium daar zal per locatie verschillen, 
afhankelijk van de omgevingsfactoren. Naast de directe 
schoolomgeving vallen overigens  ook de routes naar de 
scholen onder de uitwerking van het GVVP. 

Nee Komt verder aan de orde bij de 
uitwerking van de schoolzones 
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93     Geen nieuwe knelpunten laten ontstaan; bijvoorbeeld 
parkeren Plesmanlaan en supermarkt Pieter de 
Hooghplein. 

Bij nieuwe ontwikkelingen is een parkeeronderzoek en 
vaak ook een routeonderzoek vereist om te voorkomen 
dat er problemen gaan ontstaan 

Nee Geborgd in een zorgvuldige 
afweging 

94     Het hele Zandpad voorzien van druppels of nergens 
druppels toepassen. Streven naar uniformiteit. 

Uniformiteit is gewenst. In het specifieke geval "Zandpad" 
was onder de aanwonenden alleen draagvlak voor 
druppels op de huidige plaatsen. 

Nee Zie antwoord/reactie 

95     Tegen betaald parkeren. Komt aan de orde in beleidsnota B. Nee Komt verder aan de orde in 
beleidsnota B, Parkeren en 
Stallen 

96 Hr. van 
Nieuwenhoven 

VVD Beide toegangswegen naar Maarssenbroek vanaf 
Zuilense Ring moeten open blijven. 

Dit is ook de intentie van het college Nee Zie antwoord/reactie 

97     Betaald parkeren niet bespreekbaar. Komt aan de orde in beleidsnota B. Nee Komt verder aan de orde in 
beleidsnota B, Parkeren en 
Stallen 

98     Rotonde Broekland/kruising met fietspad is gevaarlijk. Zal worden aangemerkt als knelpunt Ja Wordt opgenomen in de 
uitgangspuntennotitie (bijlage 2) 

99     Brommers toch op de rijbaan in Maarssenbroek. Is conform wensbeeld en beleid als verwoord in paragraaf 
6.2 

Nee Komt verder aan de orde in 
beleidsnota C, Langzaam 
verkeer 
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