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1 Inleiding 
 
Om de leefbaarheid in Maarssen Dorp te verbeteren heeft het college van burgemeester en 
wethouders van Maarssen op 25 augustus 2009 het (verkeers)besluit genomen om op de Kerkweg in 
Maarssen een verkort eenrichtingverkeer in te stellen, ondersteund door een bussluis. 
De nadelige effecten (*) van deze maatregel waren echter van dien aard, dat het college van 
burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht deze maatregel, middels het verkeersbesluit van 5 
april 2011 weer terug heeft gedraaid, zonder daarbij de doelstelling, het verbeteren van de 
leefbaarheid, te willen aantasten. 
Met de raad, de aanwonenden en de brandweer is afgesproken dat de effecten van het 
verkeersbesluit van 5 april 2011 voor de Kerkweg, Binnenweg en Parkweg minimaal een half jaar na 
effectuering zullen worden geëvalueerd. Voorliggend rapport geeft hieraan invulling. In de evaluatie is 
ook meegenomen de uitwerking van een eerder verkeersbesluit om het centrum van Maarssen te 
verbieden voor landbouwverkeer en vrachtverkeer, niet zijnde bestemmingsverkeer. 
De Huis ten Boschstraat is niet direct bij de evaluatie betrokken. In de paragraaf snelheden en de 
paragraaf doorstroming/ bereikbaarheid komt de Huis ten Boschstraat echter wel ter sprake. 
 
(*) De nadelige effecten betroffen met name de bereikbaarheid van het dorp, een belangrijk punt voor de ondernemers en de 
toename van het verkeer op de Bolensteinsestraat, Bolensteinseweg en Binnenweg, waardoor op deze wegen de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid  in het geding kwam.  
 

2 Verkeersbesluit 5 april 2011 
 
2.1 Inhoud verkeersbesluit 
Kort samengevat houdt het verkeersbesluit van 5 april 2011 (bijlage 1) in,  dat op de Kerkweg, 
Binnenweg en Huis ten Boschstraat een maximum snelheid wordt ingesteld van 30 km/uur, met dien 
verstande, dat bij een uitruk van de brandweer, via een dynamisch verkeerssysteem, de maximum 
snelheid op de Huis ten Boschstraat, Parkweg en Binnenweg  50 km/uur bedraagt. 
Om het besluit gestalte te kunnen geven worden de betreffende wegen heringericht, met ondermeer 
rode fietsstroken. 

 
2.2 Doelstelling verkeersbesluit 
Zoals in de inleiding vermeld, wordt met het verkeersbesluit van 2 april 2011 beoogd om het 
belangrijkste argument voor in het eerdere besluit van 25 augustus 2009 overeind te houden, zonder 
dat hierbij te veel nadelige effecten optreden. Dit belangrijkste argument was het vergroten van de 
leefbaarheid in Maarssen Dorp in het algemeen en de wegen Huis ten Boschstraat, Parkweg, 
Binnenweg en Kerkweg in het bijzonder. Onder vergroten van de leefbaarheid wordt in dit kader 
verstaan: het verlagen van de verkeersintensiteit, het vergroten van de verkeersveiligheid en het 
verbeteren van het milieu (geluid; luchtvervuiling). Een secundair doel was om het verkeer op de 
Parkweg zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over Kerkweg en Binnenweg. 
De doelstelling ten aanzien van de verkeersintensiteiten is vertaald in een maximalisering van het 
aantal motorvoertuigen (mtvtgn) per etmaal op de Parkweg (max. 11.000) en een gelijke verdeling 
(50/50%) van het verkeer over de Binnenweg en Kerkweg met bandbreedte van 5 tot 10%.  
 
2.3 Verkeersonderzoek Goudappel Coffeng 
Een door Goudappel Coffeng uitgevoerd verkeersonderzoek toonde aan dat de in paragraaf 2.2. 
genoemde doelstelling haalbaar is, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• Door het verlagen van de maximum snelheid en het herinrichten van de weg moet de route 
via de Huis ten Boschstraat- Parkweg- Binnenweg/ Kerkweg minder aantrekkelijk worden 
gemaakt (langere reistijd) dan de route vanaf via de Sweserengseweg en  Sportparkweg.   

• De bewegwijzering moet worden aangepast, in die zin dat er geen doorgaand verkeer meer 
over de route Huis ten Boschstraat- Parkweg- Binnenweg/Kerkweg wordt geleid; 

• Door de inrichting van de weg moet de Kerkweg minder aantrekkelijk worden voor het verkeer 
dan de Binnenweg. 

• Op het hoofdwegennet (A2 en NRU) moet de doorstroming gegarandeerd zijn. 
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2.4 Bedenkingen Brandweer 
De Binnenweg vormt, samen met de Parkweg en de Huis ten Boschstraat een van de belangrijkste 
uitrukroutes van de brandweer. Het probleem van de brandweer is dat bepaalde gedeelten van 
Maarssen Dorp qua opkomsttijden niet voldoen aan de richtlijnen. Omwille hiervan is de brandweer in 
beginsel tegen iedere maatregel die leidt tot verslechtering van de opkomsttijd. 
Niettemin heeft de brandweer in de brief van 13 april 2011 (bijlage 2) aangegeven akkoord te gaan 
met een proef, waarbij op de Binnenweg de maximum snelheid dynamisch varieert tussen 30 km/uur 
(basis) en 50 km/uur bij uitruk. 
 
2.5 Bedenkingen politie 
In de brief van 17 maart 2011 (bijlage 3) heeft de politie aangegeven niet akkoord te gaan met het 
instellen van een maximum snelheid van 30 km/uur op de Kerkweg en het instellen van een 
dynamisch geregelde maximum snelheid van 30/50 km/uur op de Huis ten Boschstraat, Parkweg en 
Binnenweg. Als argument noemt de politie dat, mede gelet op de eisen van brandweer, openbaar 
vervoer en omwonenden (trillingshinder) de wegen nooit zo ingericht kunnen worden dat er ook 
daadwerkelijk niet harder gereden kan worden. De uitvoeringsvoorschriften van de BABW schrijven dit 
voor. 
 
2.6 Bedenkingen aanwonenden 
De aanwonenden van de Parkweg, Binnenweg en Kerkweg, verenigd in het bewonersplatform 
Parkweg/ Kerkweg/Binnenweg, waren in eerste instantie van mening dat de prognoses uit het 
verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng op lucht waren gebaseerd, zeker als niet direct ook op de 
Huis ten Boschstraat een 30 km/uur beperking zou worden ingesteld. Goudappel Coffeng heeft 
bevestigd dat in de berekeningen is uitgegaan van een 30 km-regiem op de Huis ten Boschstraat. Met 
oog hierop heeft het college in de vergadering van 10 mei 2011 besloten om ook dit gedeelte direct bij 
de dynamische snelheidsbeperking te betrekken. 
In de brief van 22 juni 2011 (bijlage 4) heeft het college van burgemeester en wethouders de gemaakt 
afspraken aan het bewonersplatform bevestigd. Op basis van deze brief met de daarin vermelde 
toezeggingen, heeft het bewonersplatform afgezien van verdere juridische stappen tegen het 
verkeersbesluit van 5 april 2011. 
Eén bewoner heeft bij de Rechtbank Utrecht tegen het verkeersbesluit van 5 april 2011 wel bezwaar 
gemaakt. Op 31 maart 2012 heeft de Rechtbank in het bezwaar ongegrond verklaard. 
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3 Evaluatie 
 
3.1. Inbreng en opzet 
Voor de evaluatie is de mening gevraagd aan de volgende partijen: 

• Aanwonenden: De bewoners Parkweg, Kerkweg en Binnenweg hebben in hun e-mailbericht 
van 18 januari 2013 (bijlage 5) een gezamenlijke reactie gegeven. 

• Brandweer: De brandweer heeft in de nota “Evaluatie maatregelen Maarssendorp” (bijlage 6) 
zijn bevindingen weergegeven. 

• Gemeente, team verkeer: Middels verkeerstellingen (bijlage 7, 8 en 9) wordt een objectief 
beeld gegeven over verkeersintensiteiten, snelheden en voertuiglengtes. 

• Gemeente, beheer en onderhoud: De bevindingen zijn gespiegeld aan  het meldingsformulier 
schadegevallen (bijlage 10). 

• Gemeente, technisch specialist: De bevindingen t.a.v. het functioneren van het dynamische 
snelheidsdisplay zijn weergegeven in bijlage 11. 

• GVU: Het openbaar vervoerbedrijf GVU heeft telefonisch gereageerd. 
• Ondernemers en weggebruikers: De meningen van ondernemers en weggebruikers zijn 

beschreven in paragraaf 3.4, doorstroming en bereikbaarheid. 
   

Bij de evaluatie zijn de volgende aspecten tegen het licht gehouden: 
• Verkeersintensiteit: paragraaf 3.2. 
• Snelheid: paragraaf 3.3. 
• Doorstroming en bereikbaarheid: paragraaf 3.4. 
• Vrachtverkeer- landbouwverkeer: paragraaf 3.5. 
• Verkeersveiligheid: paragraaf 3.6. 
• Functioneren dynamische snelheidsdisplay: paragraaf 3.7. 
• Beheerskosten: paragraaf 3.8. 

 
 
3.2. Verkeersintensiteit 
 
3.2.1 Verkeersintensiteit, inleiding 
Om de verkeersintensiteit te kunnen bepalen zijn van 12 t/m. 25 november 2012 zogenaamde 
classificatiemetingen uitgevoerd. Hierbij zijn gemeten de hoeveelheid verkeer (aantal mtvtgn), de 
snelheid waarmee werd gereden en de samenstelling van het verkeer, afgezet naar de lengte. 
De periode 12 t/m 25 november is bewust gekozen, omdat deze vrijwel gelijk is aan die van eerdere 
tellingen. De tellingen zijn gehouden buiten periodes van vakanties of andere bijzondere dagen. Het 
weer gedurende de telperiode was goed. Tijdens de tellingen vonden in de omgeving geen 
wegwerkzaamheden plaats, waardoor gesproken mag worden over een betrouwbaar en 
representatief telresultaat. De tellingen zijn uitgevoerd door bureau Meetel. 
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 3.2.2. Verkeersintensiteit Parkweg. 
 
De telling vond plaats ter hoogte van de 
bushalte even ten oosten van de aansluiting 
met de Kerkweg (figuur 1). 
 
Doelstelling: gemiddelde werkdagintensiteit 
van maximaal 11.000 mtvtgn per etmaal. 
 

        Figuur 1, tellocatie Parkweg 
 
Uit het overzicht verkeerstellingen Parkweg (bijlage 7) blijkt dat de gemiddelde werkdagintensiteit op 
de Parkweg 9277 motorvoertuigen per etmaal bedroeg. 
 
Conclusie verkeersintensiteit Parkweg: 
De gemiddelde werkdagintensiteit ligt lager dan de doelstelling (11.000 motorvoertuigen/etmaal). Dit 
geldt zelfs voor de maximale werkdagintensiteit. Zonder meer kan dan ook worden gesteld dat de 
doelstelling voor de verkeersintensiteiten op de Parkweg is behaald.  
Het bewonersplatform Parkweg/ Binnenweg/ Kerkweg onderschrijft deze conclusie in bijlage 5. 
De brandweer laat zich in zijn reactie (bijlage 6) niet uit over de verkeersintensiteiten op de Parkweg. 
 
 
3.2.3. Verkeersintensiteit Binnenweg. 
 
 
De telling vond plaats tussen de Chopinlaan en 
de Rogier van Otterloolaan (figuur 2) 
 
Doelstelling: Een gelijkmatige verdeling van 
het verkeer op de Parkweg over Kerkweg en 
Binnenweg met een marge van 5-10 %. 
 
Voor de Binnenweg betekent dit dat de 
gemiddelde verkeersintensiteit 45-55% van de 
verkeersintensiteit op de Parkweg (9277 
mtvtgn) zou mogen bedragen hetgeen 
neerkomt op 4175 – 5102 mtvtgn/ etmaal. 
 
 

 

        Figuur 2, tellocatie Binnenweg 
 
Uit het overzicht verkeerstellingen Binnenweg (bijlage 8) blijkt dat gemiddelde werkdagintensiteit op de 
Binnenweg 4415 motorvoertuigen per etmaal bedroeg. 
Uitgaande van 11.000 mtvtgn op de Parkweg zouden over de Binnenweg 4950 – 6050 mtvtgn mogen 
rijden. 
 
Conclusie verkeersintensiteit Binnenweg: 
De gemiddelde werkdagintensiteit ligt lager dan de doelstelling (4.950 motorvoertuigen/etmaal). Ten 
aanzien van de verkeersintensiteiten zou dan ook gesteld kunnen worden dat de doelstelling is 
behaald. Wanneer echter in abslute zin naar de doelstelling ten aanzien van de verdeling wordt 
gekeken is de doelstelling niet behaald: Over de Kerkweg rijdt relatief te veel verkeer. In paragraaf 
3.2.4, verkeersintensiteit Kerkweg wordt daar verder op ingegaan. 
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3.2.4. Verkeersintensiteit Kerkweg. 
 
 
De telling vond plaats tussen de Emmaweg en de 
Binnenweg (figuur 3) 
 
Doelstelling: Een gelijkmatige verdeling van 
het verkeer op de Parkweg over Kerkweg en 
Binnenweg met een marge van 5-10 %. 
 
Voor de Kerkweg betekent dit dat de 
gemiddelde verkeersintensiteit 45-55% van de 
verkeersintensiteit op de Parkweg (9277 
mtvtgn) zou mogen bedragen hetgeen 
neerkomt op 4175 – 5102 mtvtgn/ etmaal. 
 
        Figuur 3, tellocatie Kerkweg 
 
Uit het overzicht verkeerstellingen Kerkweg (bijlage 10) blijkt dat de gemiddelde werkdagintensiteit in 
de Kerkweg 5952 motorvoertuigen per etmaal bedroeg. 
In absolute zin, uitgaande van 11.000 mtvtgn op de Parkweg zouden over de Kerkweg 4950 – 6050 
mtvtgn mogen rijden.  
 
 
Conclusie verkeersintensiteit Kerkweg: 
De gemiddelde werkdagintensiteit van 5952 mtvtgn/ etmaal ligt iets onder het absolute maximum van 
6050 mtvtgn/etmaal), maar ruimschoots boven de “gewenste” 4175-5102 mtvtgn/etmaal op basis van 
de gemeten verkeersintensiteit op de Parkweg.  
 Gesteld kan dan ook worden dat in absolute zin de doelstelling ten aanzien van de verkeersintensiteit 
op de Kerkweg is behaald - de intensiteit blijft immers onder het maximum van 6050 mtvtgn/etmaal -, 
maar dat niet de verdeling van het verkeer over Kerkweg en Parkweg is bereikt die krachtens het 
verkeersbesluit en de toezeggingsbrief aan de bewoners wordt nagestreefd. 
 
Deze conclusie wordt door het bewonersplatform Parkweg/ Binnenweg/ Kerkweg onderschreven. Het 
bewonersplatform gaat in zijn conclusie (bijlage 13 en 15) zelfs nog verder. De doelstelling ten 
aanzien van de verdeling van het verkeer moet worden herleid naar het verschil tussen de 
intensiteiten op Binnenweg en Kerkweg aldus het bewonersplatform. In de brief va het college van 22 
juni (bijlage 4) aan het bewonersplatform staat immers “een gelijke verdeling (50/50%) van het verkeer 
over de Binnenweg en Kerkweg met marge in het verschil 5 tot 10%”. Het verschil tussen de 
verkeersintensiteiten op Kerkweg en Binnenweg bedraagt met 1537 mtvtgn (Kerkweg 5952 en 
Binnenweg 4415) ruim 30%. Volgens de lezing van het bewonersplatform zou dit verschil maximaal 
10% mogen bedragen. Bij de gemeten verkeersintensiteit op de Parkweg betekent dat, dat er op de 
Kerkweg of op de Binnenweg maximaal 5450 mtvtgn zouden mogen rijden.  
 
Achteraf gezien is het beleidsdoel ook niet geheel juist geformuleerd. In de formulering wordt eigenlijk 
voorbijgegaan aan het feit dat er ook verkeer is tussen de Binnenweg en Kerkweg, dat niet zijn 
oorsprong of bestemming op de Parkweg heeft. Deze verkeersrelatie komt ook uit de tellingen niet 
goed tot uitdrukking. Dat deze er wel degelijk is blijkt vooral uit de cijfers voor het zwaar verkeer ( 
paragraaf 3.5).  
 
Al met al moet de conclusie worden getrokken in dat de doelstelling om het verkeer in gelijke mate te 
verdelen over Kerkweg en Binnenweg nog niet is behaald. Maatregelen zijn gewenst om 
automobilisten er toe te brengen de Binnenweg te verkiezen boven de Kerkweg. De focus dient hierbij 
gericht te zijn op het verkeer tussen Maarssen-Dorp en Maarssenbroek vice-versa. Dit zou bereikt 
kunnen worden door de Kerkweg nog iets minder aantrekkelijk te maken voor het verkeer, 
bijvoorbeeld door het aanbrengen van een extra wegversmalling. In de paragraaf 3.3.4, snelheid 
verkeer Kerkweg, wordt hierop verder ingegaan.   
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Als aanvullende maatregel zou de bewegwijzering vanuit Maarssenbroek aangepast kunnen worden. 
Nu wordt het verkeer vanaf de Verbindingsweg naar Maarssen-dorp nog linksaf gestuurd richting 
Breukelen. Voorgesteld het verkeer naar Maarssen-dorp rechtaf te sturen. De kosten voor het 
aanpassen van de bewegwijzering bedragen ca. € 2.500,-- 

           
   Figuur 4, ANWB wegwijzer rotonde Verbindingsweg- Straatweg 
 
Het is niet realistisch ervan uit te gaan dat ook het verkeer richting Breukelen de Binnenweg zal 
prefereren boven de Kerkweg. Dit verkeer zal naar verwachting altijd wel via de Kerkweg blijven rijden. 
 
Een verdere afname van de totale verkeersstroom (verkeer route Parkweg – Kerkweg/Binnenweg) kan 
worden verwacht wanneer ook de Huis ten Boschstraat geheel als 30/50 km-weg is ingericht. Dit zal 
echter pas gebeuren in het kader van de afbouw van het plan Witte van Scholten (de Kwekerij). 
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3.3. Snelheid verkeer 
 
3.3.1. Snelheid verkeer, inleiding 
Bij de classificatiemeting van 12 t/m. 25 november 2012 zijn de snelheden van het verkeer gemeten in 
stappen van 5 km/uur. De resultaten zijn ondergebracht in de categorieën <30 (km/uur), 30-35, 35-40, 
40-45, 45-50, 50-55, 55-60 en >60.  
Voorts is in beeld gebracht de Vgem (gemiddelde snelheid) en de V85 (snelheid waar 85% van het 
verkeer onder blijft). 
Voor het bepalen of de werkelijke snelheid overeenkomt met de gewenste snelheid (maximum 
snelheid die geldt voor die weg) wordt over het algemeen gekeken naar de V85.  
De resultaten van eerdere tellingen waarna wordt verwezen zijn weergegeven in bijlage 12. 
 
3.3.2. Snelheid verkeer Parkweg 
Op de Parkweg geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Alleen bij uitruk van de brandweer 
(tussen alarmering en een half uur daarna) geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. 
Uit het overzicht verkeerstellingen Parkweg (bijlage 7) blijkt dat de over de hele dag gemeten (0-24 
uur)  Vgem 34 km/uur was en de V85 39 km/uur was.  
 
Conclusie snelheid verkeer Parkweg: 
De Vgem en de V85 op de Parkweg ligt duidelijk boven de gewenste snelheid van 30 km/uur. Voordat 
de maatregelen waren aangebracht (meting oktober 2010) bedroeg de Vgem en V85 op de Parkweg 
op dezelfde tellocatie echter resp. 42 en 46 km/uur.  
Het resultaat van de snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/uur heeft per saldo dus een winst 
opgeleverd van ca. 8 km/uur. Op zich is dit een wat mager resultaat, maar naar verwachting wel het 
meest haalbare, gezien het feit dat op deze weg nauwelijks of geen echte snelheidsremmende 
maatregelen aangebracht konden worden vanwege de door de brandweer gestelde randvoorwaarden. 
 
Reactie bewoners: 
Het bewonersplatform onderschrijft in zijn reactie dat de maximale snelheid van 30 km/uur niet is 
gehaald. Het bewonersplatform geeft aan regelmatig de politie te hebben verzocht repressief op te 
treden. Ten aanzien van de handhaving heeft de politie vooraf aangegeven niet te zullen gaan 
handhaven, gelet op  de daarvoor door het college van Procureurs Generaal gegeven instructie (zie 
paragraaf 2.5 en bijlage 3.  
 
Reactie brandweer: 
De brandweer geeft in zijn reactie (bijlage 2) aan dat veel weggebruikers op het moment dat er op de 
Parkweg 50 km/uur gereden mag worden (na alarmering) nog steeds in hun ogen te langzaam rijden. 
In de aanbevelingen geeft de brandweer dan ook aan de borden 30/50 te wijzigen in 30/ naar 50. De 
brandweer stelt onder punt 2 van de alinea “doel van de proef” dat de verkeersdeelnemers bij een 
melding een snelheid van 50 km/uur moeten gaan rijden.  
Vanuit het oogpunt van de brandweer is deze stelling begrijpelijk, maar hij druist in tegen alles wat op 
het gebied van verkeersgedrag tot nu toe is bereikt. Niet voor niets staan er her en der borden met de 
tekst “rij met je hart” of  “50 km/uur, langzamer mag”. Het bord maximum snelheid heeft nooit de 
bedoeling gehad om gelijktijdig de minimum snelheid op weer te geven.   
Geadviseerd dan ook deze aanbeveling van de brandweer niet over te nemen. 
 
In zijn reactie merkt de brandweer voorts op dat het alleen die weggebruikers die binnen komen rijden 
vanaf de rotonde Straatweg-Binnenweg of vanaf de rotonde Dr. Plesmanlaan- Huis ten Boschstraat 
duidelijk is dat zij na alarmering sneller mogen gaan rijden. De bestuurders die de Binnenweg, 
Parkweg of Huis ten Boschstraat oprijden vanaf de zijwegen, waaronder de belangrijke Kerkweg,  
krijgen die boodschap niet. De oorzaak hiervan is dat alleen aan het begin van de Binnenweg en aan 
het begin van de Huis ten Boschstraat een dynamisch snelheidsdisplay is aangebracht. 
 
Deze opmerking van de brandweer is juist. Juridisch dekt de huidige situatie ook niet geheel de lading. 
Formeel gezien zou na iedere zijweg, waar wel een permanent 30 km/uur regiem geldt, de boodschap 
herhaald moeten worden. Optimaal zou hierbij het dynamische snelheidsdisplay na iedere zijweg 
herhaald moeten worden aan weerszijden van de betreffende weg (Huis ten Boschstraat, Parkweg en 
Binnenweg). Dit houdt in dat er 18 snelheidsdisplay’s ad. € 4.500 bij zouden moeten komen.  
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Eventueel zou kunnen worden volstaan met één dynamische snelheidsheidsdisplay aan het einde van 
iedere zijweg. Dan zijn er 10 extra snelheidsdisplay’s nodig.  
De totale kosten, resp. € 81.000,-- en € 45.000,-- excl. BTW, zullen bij lange na niet op wegen tegen 
de minimale tijdwinst die de brandweer hierdoor op dit traject zal boeken. 
 
Van de zijwegen is de Kerkweg verruit de belangrijkste. De Thorbeckelaan komt op geruime afstand 
op een tweede plaats. 
Om aan de wens van de brandweer gehoor te geven zou wellicht kunnen worden volstaan met alleen 
bij de Kerkweg de dynamische snelheidsdisplay’s te herhalen. In dat geval zouden de kosten beperkt 
kunnen worden tot ca. € 9.000,-- excl. BTW.  
Juridisch echter is alleen een systeem met na iedere zijweg een herhalingsbord waterdicht. 
 
Opmerkelijk is overigens dat uit de snelheidsmetingen per uur niet valt af te leiden wanneer op de 
Parkweg en Binnenweg de maximum snelheid van 30 km/uur is en wanneer 50 km/uur. In paragraaf  
3.7 “functioneren dynamische snelheidsdisplay” wordt hier verder op ingegaan. 
 
 
3.3.3. Snelheid verkeer Binnenweg 
Op de Binnenweg geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Alleen bij uitruk van de brandweer 
(tussen alarmering en een half uur daarna) geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. 
Uit het overzicht verkeerstellingen Binnenweg (bijlage 8) blijkt dat de over de hele dag gemeten (0-24 
uur)  Vgem 44 km/uur was en de V85 52 km/uur was.  
 
 
Conclusie snelheid verkeer Binnenweg: 
De Vgem en de V85 op de Binnenweg ligt ver boven de gewenste snelheid van 30 km/uur. Voordat de 
maatregelen waren aangebracht (meting oktober 2010) bedroeg de Vgem en V85 op de Binnenweg 
op dezelfde tellocatie echter resp. 48 en 56 km/uur.  
Het resultaat van de snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/uur heeft per saldo dus slechts een winst 
opgeleverd van ca. 4 km/uur. Uit de metingen valt af te leiden dat ca. 20% van de automobilisten 
harder rijdt dan 50 km/uur en ca. 4% zelfs harder dan 60 km/uur. Gedurende de tijden dat over de weg 
ook schoolgaande fietsers rijden is het beeld iets gunstiger, maar nog steeds onbevredigend (Vgem 
42 km/uur en V85 50km/uur).  
 
De snelheden op de Binnenweg liggen duidelijk hoger dan op de Parkweg. De oorzaak hiervan ligt in 
de grotere gestrektheid van de Binnenweg. 
 
Gezien de teleurstellende hoge snelheden zou handhaving door de politie gewenst zijn. Door de 
instructies van het college van Procureurs Generaal, is het echter niet aannemelijk dat de politie 
hiertoe ook echt zal overgaan. Verdere maatregelen om de snelheidheden op de Binnenweg door 
fysieke maatregelen naar beneden te brengen liggen eveneens niet voor de hand, gezien de 
beperkingen die daarvoor door de brandweer zijn opgelegd. 
 
Geconcludeerd moet worden dat de het snelheidsbeeld op de Binnenweg op dit moment en zolang er 
niet gehandhaafd kan worden het meest haalbare is. 
 
Reactie bewoners: 
Het bewonersplatform onderschrijft in zijn reactie dat de maximale snelheid van 30 km/uur lang niet is 
gehaald en dringt daarom aan op handhaving door de politie. 
In de reactie op het concept evaluatierapport (bijlage 13) bepleit het bewonersplatform langs de 
Binnenweg “smileys” te plaatsen om een gedragsverandering bij de automobilisten te bewerkstelligen.  
Voorgesteld wordt deze suggestie over te nemen. Verder dringt het platform in de reactie aan op 
handhaving door de politie bij snelheden boven de 50 km/uur op alle betrokken wegen. 
Voorgesteld wordt deze optie in het reguliere overleg met de politie te bespreken. 
 
Reactie brandweer: 
De reactie van de brandweer is voor de Binnenweg en de Parkweg gelijk. Gemakshalve wordt hierbij 
dan ook verwezen naar paragraaf 3.3.2, reactie brandweer. 
 

 10 



3.3.4. Snelheid verkeer Kerkweg 
Op de Kerkweg geldt een permanente maximum snelheid van 30 km/uur. Uit het overzicht 
verkeerstellingen Kerkweg (bijlage 10) blijkt dat de over de hele dag gemeten (0-24 uur)  Vgem 34 
km/uur was en de V85 39 km/uur was.  
 
 
Conclusie snelheid verkeer Kerkweg: 
De Vgem en de V85 op de Kerkweg ligt boven de gewenste snelheid van 30 km/uur. Voordat de 
maatregelen waren aangebracht (meting oktober 2010) bedroeg de Vgem en V85 op de Kerkweg op 
dezelfde tellocatie echter resp. 43 en 48 km/uur.  
Het resultaat van de snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/uur heeft per saldo dus een winst 
opgeleverd van ca. 9 km/uur.  
Het resultaat is gunstiger dan voor de Parkweg en Binnenweg. Dit komt vooral door de in de Kerkweg 
aangebrachte versmallingen (asverleggingen).  
 
Reactie bewoners: 
Het bewonersplatform stelt in zijn reactie dat de snelheidsmeting op de Kerkweg wellicht een iets te 
gunstig beeld geeft, gezien de locatie van het telpunt. Dit zou te dicht bij de wegversmalling en de 
kruising met de Binnenweg hebben gelegen. 
In deze opmerking zit wel een grond van waarheid. Een tellocatie moet echter voldoen aan 
verschillende randvoorwaarden, zoals de aanwezigheid van een lichtmast op de telapparatuur aan te 
bevestigen en voldoende rechtstand om een betrouwbaar gegeven te krijgen. Een locatie die voldoet 
aan alle randvoorwaarden is zelden te vinden.  
 
Reactie brandweer: 
De brandweer heeft zich over de snelheden op de Kerkweg niet uitgesproken. 
 
Voor de Kerkweg gelden in mindere mate de door de brandweer gestelde voorwaarden met 
betrekking tot de snelheden die gereden zouden moeten kunnen worden. Om de snelheid op de 
Kerkweg nog verder te verlagen zou een aanvullende maatregel hier dan ook wel mogelijk zijn, 
bijvoorbeeld in de vorm van een extra versmalling. Hierbij moet wel de bereikbaarheid voor het 
verzorgend vrachtverkeer van Maarssen Dorp (Harmonieplein e.o) gegarandeerd blijven. Ook dient 
hierbij rekening te worden gehouden met de doorstromingseisen  van het openbaar vervoer. 
Met het aanbrengen van een extra versmalling, inclusief het aanpassen van de belijning is een bedrag 
gemoeid van ca. € 3.500,-- excl. BTW. 
Een extra maatregel in de Kerkweg om de snelheid te verlagen draagt ertoe bij dat deze weg minder 
aantrekkelijk wordt voor het doorgaande verkeer. Hiermee wordt dan tevens bereikt dat de verdeling 
van het verkeer tussen Kerkweg en Binnenweg wat meer in de richting van de 50/50% verschuift. 
 
Voorgesteld wordt het aanbrengen van een eventuele extra voorziening in de Kerkweg te betrekken in 
het nadere overleg met het bewonersplatform (zie aanbeveling par. 3.2.4). 
 
 
3.3.5. Snelheid verkeer Huis ten Boschstraat 
Zoals in de inleiding (hoofdstuk 1) is aangegeven, van de Huis ten Boschstraat feitelijk buiten de 
evaluatie. Hier zijn in november 2012 dan ook geen verkeertellingen uitgevoerd. Op deze weg zijn, 
behoudens een aanpassing ter hoogte van de Thorbeckelaan ook nog geen wijzigingen in het profiel 
aangebracht.  
In de nota “Evaluatie maatregelen Maarssendorp”, bijlage 6, spreekt de brandweer zijn 
verontwaardiging uit over het feit dat direct ook al in de Huis ten Boschstraat een 30 km beperking is 
ingesteld. In de brief van de Veiligheidsregio Utrecht van 13 april 2011, bijlage 2, stelde de brandweer 
dat de snelheidsverlaging hier pas zou worden ingevoerd, als uit de evaluatie op de Parkweg en 
Binnenweg zou blijken dat een dynamische snelheidsmeting goed functioneert. 
Geconstateerd moet worden dat in deze tussen brandweer en gemeente onvoldoende is 
gecommuniceerd. De brandweer is niet op de hoogte gesteld van het aanvullende collegebesluit van 
10 mei 2011 om per direct ook de Huis ten Boschstraat binnen de invloedssfeer van het dynamische 
snelheidsdisplay te laten vallen. Onvoldoende is door de gemeente ook aandacht geschonken aan de 
zin uit de brief van de VRU, waarin duidelijk staat dat de Huis ten Boschstraat pas in fase 2 aan de 
orde had mogen komen.  
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3.4. Doorstroming en bereikbaarheid 
Gedurende de evaluatieperiode is gebleken dat de wegen Kerkweg, Binnenweg, Parkweg en Huis ten 
Boschstraat de verkeersstromen over het algemeen goed aankonden. 
Logischerwijs veroorzaken de versmallingen in de Kerkweg wel geregeld voor korte files, maar de 
congestie hier is lager dan voor het aanbrengen van de versmallingen was voorzien. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat een zekere hinder in de Kerkweg in het model ook was verdisconteerd, juist om 
automobilisten ertoe aan te zetten voor hun routekeuze de Binnenweg te verkiezen boven de 
Kerkweg. 
Vanuit ondernemers en vanuit het openbaar vervoerbedrijf hebben ons geen klachten bereikt over de 
doorstroming op het gehele traject. Wel zijn opmerkingen gemaakt over het afblokken van het 
linksafvak op de Huis ten Boschstraat ter hoogte van de Thorbeckelaan. Ondernemers van Maarssen 
Dorp (Nassaustraat e.o) gaven deze voorziening de bereikbaarheid van de winkels in Maarssen Dorp 
wordt benadeeld. Door aanpassing van de P-verwijzingen is dit probleem voor een belangrijk deel 
verholpen. 
Ook in de werksessie van 2 april 2013 over het GVVP is opgemerkt,dat regelmatig een linksafslaande 
lijnbus, door het ontbreken van een voorsorteervak, het doorgaande verkeer op de Huis ten 
Boschstraat blokkeert. 
 
Reactie bewoners: 
In hun reactie laten de bewoners zich niet over de doorstroming en bereikbaarheid uit. 
 
Reactie brandweer 
De brandweer laat zich over de doorstroming en bereikbaarheid niet expliciet uit. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat doorstroming en bereikbaarheid tijdens de proef geen rol van betekenis hebben 
gevoerd. Belangrijker nog, de maatregelen op de Binnenweg, Parkweg en Huis ten Boschstraat 
hebben er niet toe geleid dat de nog meer dan al het geval is de normtijden worden overschreden. 
 
In de conclusie meldt de brandweer dat vanuit het theoretische perspectief m.b.t. de opkomsttijden de 
proef er niet toe heeft geleid dat de brandweer Maarssen nu beter in staat is om te voldoen aan de 
normtijden. Dat zou mooi zijn geweest, maar ook zeker niet de verwachting. 
 
 
3.5. Vracht-  en landbouwverkeer 
 
3.5.1. Vracht- en landbouwverkeer, inleiding 
Volgens het verkeersbesluit van april 2009 zijn de Parkweg, Binnenweg en Kerkweg verboden voor 
vracht- en landbouwverkeer dat hier geen bestemming heeft.  
Bij de verkeerstellingen van november 2012 is de samenstelling van het verkeer gemeten volgens de 
volgende onderverdeling: lichte motorvoertuigen (<3,7 meter), middelzware motorvoertuigen (3,7- 7.0 
meter) en zware motorvoertuigen (>7.0 meter).  
Op basis hiervan kan een objectieve conclusie worden getrokken ten aanzien van het vrachtverkeer, 
ervan uitgaande dat deze categorie geheel bestaat uit zware motorvoertuigen. 
Ten aanzien van het landbouwverkeer kunnen met de telgegevens van november 2012 geen 
objectieve conclusies worden getrokken. Hiervoor zijn de bevindingen van de aanwonenden 
bepalend. 
 
3.5.2. Vracht- en landbouwverkeer, Parkweg, Binnenweg en Kerkweg 
 
Om een beeld te kunnen krijgen over de routing van het vrachtverkeer zijn de telgegevens van 
Parkweg, Binnenweg en Kerkweg naast elkaar gehouden. 
 
Parkweg: Het gemiddeld aantal zware motorvoertuigen bedroeg 162 stuks. Uit de reguliere 
dienstregeling van de GVU valt af te leiden dat door de Parkweg dagelijks 127 lijnbussen rijden. 
Lijnbussen vallen ook onder de categorie zware motorvoertuigen. Per saldo rijden door de Parkweg 
dus 35 zware motorvoertuigen, niet zijnde lijnbussen.  
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Binnenweg: Het gemiddeld aantal zware motorvoertuigen bedroeg 125 stuks. Over de Binnenweg 
rijden geen lijnbussen, waaruit geconcludeerd kan worden dat al deze zware voertuigen, behoudens 
een aantal vuilnisauto’s, vrachtauto’s zijn. 
 
Kerkweg: 
Het gemiddeld aantal zware motorvoertuigen bedroeg 328 stuks. Over de Kerkweg rijden dezelfde 
lijnbussen als over de Parkweg, dus 127 op een gemiddelde werkdag. Geconcludeerd kan worden dat 
al deze zware voertuigen, behoudens een aantal vuilnisauto’s, vrachtauto’s zijn.  
 
Op basis van vergelijking van de telgegevens van Parkweg, Binnenweg en Kerkweg kan de volgende 
conclusie worden getrokken: 
De winkels in Maarssen Dorp ten oosten van de Vecht, waaronder het Harmonieplein worden vrijwel 
geheel bevoorraad via de Binnenweg en Kerkweg. Over de Parkweg rijdt betrekkelijk weinig 
vrachtverkeer. Niet helder is of dit vrachtverkeer is met bestemming Harmonieplein of doorgaand 
vrachtverkeer via de Kerkweg. Verondersteld wordt dat beide aspecten een gelijke rol spelen. Als 
deze veronderstelling juist is zouden ca. 20 vrachtauto’s per dag het inrijgebod negeren.   
 
Uit de telgegevens kunnen geen conclusies worden getroffen ten aanzien van het landbouwverkeer, 
aangezien dit verkeer zowel valt onder middelzwaar als zwaar verkeer. De aanwonenden merken op 
dat uit hun waarneming blijkt dat het aantal landbouwvoertuigen over de Parkweg, Binnenweg en 
Kerkweg aanzienlijk is. Zij dringen dan ook aan op een stringente handhaving. 
 
In het reguliere overleg met de politie is de handhaving op het vracht- en landbouwverkeer in 
Maarssen-Dorp een vast agendapunt geworden. In dit overleg heeft de politie aangegeven regelmatig, 
met name ’s morgens een controle op het landbouwverkeer te hebben uitgevoerd, maar tot dusver 
zonder veel resultaat. In de perioden dat controle plaatsvonden waren er geen overtredingen. 
De politie zou dan ook graag zien dat bewoners foto’s maken, waarop bij voorkeur de bedrijfsnaam 
zichtbaar is.  
 
3.6. Verkeersveiligheid 
Gedurende de evaluatieperiode hebben zich op de betrokken wegvakken geen ongevallen 
voorgedaan, althans, geen ongevallen die door de politie zijn geregistreerd. Eventueel niet 
geregistreerde ongevallen zijn niet bekend. 
Bij navraag melden fietsers de wegen, door de rode fietsstroken duidelijk veilig te ervaren. Het 
veiligheidsgevoel is door de maatregelen dan ook toegenomen. Het verkeersveiligheidsgevoel op de 
route via de Bolensteinsestraat is door het verwijderen van de bussluis   flink toegenomen. 
Door maatregelen is de werkelijk gereden snelheid met ca. 8 km/uur afgenomen. Veel is dit niet, maar 
die afname draagt wel bij aan het vergroten van de verkeersveiligheid door een kortere remweg en 
minder ernstig letsel bij aanrijding. 
 
 Door de weggebruikers worden ten aanzien van de verkeersveiligheid nog wel een aantal 
aandachtspunten benoemd: 

• Het ontbreken van een trottoir voor de voormalige brandweergarage wordt door de 
voetgangers onveilig ervaren; 

• De kruising van de fietsroute Harmonieplein – Kaatsbaan met de wordt met name door de 
fietsers onveilig ervaren. 

• Fietsers in de Kerkweg ondervinden soms hinder van auto’s die voor de wegversmalling staan 
te wachten en hierbij de fietsdoorsteek blokkeren. 

• De tweezijdige oversteek bij de rotonde Straatweg/ Kerkweg wordt door verschillende 
weggebruikers onveilig gevonden.  

De brandweer meldt op dat de vrijwilligers, op weg naar de brandweergarage, af en toe langzaam 
rijdend verkeer op de Parkweg en Binnenweg moeten inhalen om enigszins op tijd te zijn. Opgemerkt 
wordt, dat dit in het verleden ook het geval was, maar dat dit nu meer verontwaardiging van de 
medeweggebruikers oplevert. Het snelheidsverschil bestempelt de brandweer in zijn reactie als 
minder veilig. 
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De punten, benoemd bij de eerste twee bolletjes worden nog dit jaar aangepakt: Het trottoir langs de 
Kerkweg wordt doorgetrokken langs de brandweergarage en de kruising fietsroute- Breedstraat wordt 
heringericht. 
De blokkade bij de versmallingen is lastig op te lossen. Bekeken zal worden of een aanpassing van de 
belijning hierin een verbetering kan geven. 
De als knelpunt benoemde tweezijdige oversteek bij de rotonde Straatweg-Kerkweg vereist nadere 
studie. In de deelnota langzaam verkeer van het GVVP zal hierop verder worden ingegaan. 
 
3.7. Functioneren dynamische snelheidsdisplay 

 
    Figuur 4, dynamische snelheidsdisplay zijde Binnenweg 
 
Het dynamische snelheidsdisplay geeft in normale situatie een snelheid van 30 km/uur aan (figuur 4). 
Vanaf het moment van alarmering tot 30 minuten daarna geeft het display een maximum snelheid aan 
van 50 km/uur. 
Volgens de beheerders van het systeem werkt het display naar behoren. Tijdens de evaluatieperiode 
hebben zich in technische opzicht geen problemen voorgedaan. 
 
Vanuit verkeer worden vraagtekens gesteld bij de duur van de 50 km/uur fase. De verhoogde snelheid 
is vooral bedoeld om de vrijwilligers de gelegenheid te bieden met redelijke snelheid naar de garage 
te kunnen rijden, zonder daarbij de wet te hoeven overtreden. Verwacht mag worden dat daarvoor een 
tijd van 15 minuten ruim voldoende moet zijn. Het hulpverleningsvoertuig zelf mag, gebruik makend 
van de “toeters en bellen” natuurlijk altijd harder rijden dan 30 km/uur. 
De brandweer heeft desgevraagd aangegeven (bijlage 14) geen problemen te hebben naar het 
verkorten van de 50 km/uur fase naar 15 minuten.  
 
Uit de snelheidsmetingen kan op geen enkele wijze worden herleid wanneer er op de Huis ten 
Boschstraat, Parkweg en Binnenweg 30 en wanneer 50 km/uur kan worden gereden. Met andere 
woorden: bij een aanduiding van de maximum snelheid van 30 km/uur wordt met dezelfde snelheid 
gereden als wanneer het display aangeeft dat er 50 km/uur gereden mag worden. Nog anders 
gesteld: het lijkt voor de snelheden dus niet uit te maken welke maximum snelheid het display 
aangeeft. 
Hieruit kunnen vraagtekens worden gesteld bij het effect van de displays en het nut en noodzaak 
daarvan. Vanuit verkeer wordt dan ook geadviseerd de dynamische snelheidsdisplays te verwijderen. 
Hiermee is gelijk het juridische probleem voor de zijwegen opgelost ( paragraaf 3.3.2). 
 
Brandweer en bewoners geven in hun reactie op het conceptrapport aan beiden wel graag de 
dynamische snelheidsdisplays te behouden. Beiden stellen voor om aan weerzijden van de 
aansluiting met de Kerkweg een extra dynamisch snelheidsdisplay te plaatsen. Hiermee wordt voor 
een belangrijk deel tegemoet gekomen aan de juridische bezwaren en worden ook bestuurders vanuit 
de Kerkweg geïnformeerd wanneer ze eventueel harder mogen rijden.  
De kosten voor het uitbreiden met twee snelheidsdisplay’s bedragen, zoals is aangegeven in 
paragraaf 3.3.2.) ca. € 9.000,-- excl. BTW. Deze extra kosten wegen niet op tegen het beoogde effect. 
Voorgesteld wordt, bij wijze van compromis de bestaande situatie te handhaven en het juridische 
bezwaar voor lief te nemen.  
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3.8. Beheerskosten 
Uit oogpunt van beheer en onderhoud zorgt de gewijzigde situatie op Parkweg, Binnenweg en 
Kerkweg op één aspect voor verhoogde kosten. Dit betreft aanrijdschade van de zuiltjes op de 
Kerkweg. Gedurende de evaluatieperiode is het twee keer voorgekomen dat een zuiltje na aanrijding 
vervangen moest worden. 
 
 

4 Conclusie, resumé 
 

Verkeersintensiteit: 
De doelstellingen ten aanzien van de verkeersintensiteit op Parkweg is behaald. Dit geldt ook voor de 
verkeersintensiteit op de Binnenweg en Kerkweg in absolute zin, maar niet voor de verdeling van het 
verkeer over deze wegen. Om te kunnen voldoen aan het beleidsdoel “gelijke verdeling 50/50% over 
Kerkweg en Binnenweg met bandbreedte van 5 tot 10%” zijn aanvullende maatregelen nodig om de 
positie van de Kerkweg ten opzichte van de Binnenweg verder af te waarderen. 
 
Verkeerssnelheden: 
De snelheden op alle bij de evaluatie betrokken wegen is hoger dan op grond van de maximum 
snelheid mag worden verwacht. Vooral op de Binnenweg is de snelheid eigenlijk veel te hoog. De 
door de brandweer gestelde randvoorwaarden ten aanzien van de inrichting laten echter geen verdere 
maatregelen toe om ook fysiek de snelheden verder terug te brengen. Op de Kerkweg is dit eventueel 
wel mogelijk. 
De richtlijnen van het college van Procureurs Generaal verhinderen de politie op deze wegen te 
handhaven op de snelheden. 
Geconcludeerd moet dat ook worden dat het thans behaalde resultaat met betrekking tot de 
snelheden het best haalbare resultaat is. 
 
Doorstroming en bereikbaarheid: 
De doorstroming en bereikbaarheid is tengevolge van de genomen maatregelen niet noemenswaardig 
af- of toegenomen. Aandacht wordt gevraagd voor de linksafbeweging vanaf de Huis ten Boschstraat 
naar de Thorbeckelaan. 
 
Vracht- en landbouwverkeer: 
Er zijn geen aanwijzingen dat de geslotenverklaring voor vrachtverkeer, behoudens 
bestemmingsverkeer, op grote schaal wordt overtreden. De aanwonenden constateren dat dit wel het 
geval is voor landbouwverkeer. 
 
Verkeersveiligheid: 
De subjectieve verkeersveiligheid is door de genomen maatregelen toegenomen. Aandachtspunten 
zijn: fietsoversteek rotonde Kerkweg-Straatweg, ontbreken trottoir voor oude brandweergarage, 
onoverzichtelijke kruising fietsroute- Breedstraat en blokkeren fietsstrook door wachtende auto’s bij de 
versmallingen in de Kerkweg. 
 
Functioneren dynamische snelheidsdisplay: 
Het dynamische snelheidsdisplay functioneert technisch naar behoren. De tijd waarop na alarmering 
50 km/uur mag worden gereden wordt te lang bevonden. 
Juridisch dekt het systeem nu niet de lading. Vanuit de zijstraten worden de automobilisten niet 
geïnformeerd over een eventuele hogere snelheid. 
Het verkeerskundig effect van de dynamische snelheidsdisplays is beperkt. Niettemin willen bewoners 
en brandweer het systeem graag overeind houden, waarbij dan wel een extra snelheidsdisplay aan 
weerszijden van de aansluiting van de Kerkweg zou moeten komen. 
 
Beheerskosten: 
De extra beheerskosten blijven beperkt tot herstel van aanrijdschades van de zuiltjes op de Kerkweg.  
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5 Aanbevelingen, resumé 
 

• Op de Kerkweg een extra versmalling aanbrengen om de snelheid verder te verlagen en om 
de route via de Kerkweg af te waarderen t.o.v. de route via de Binnenweg.  

• De bewegwijzering op de rotonde Verbindingsweg- Straatweg aan te passen, in die zin dat 
vanuit Maarssenbroek de verwijzing naar Maarssen-Dorp wordt omgeklapt (richting 
Binnenweg i.p.v. richting Kerkweg). 

• Periodiek (*) langs de Binnenweg “smiley’s” te plaatsen.  
• De politie te verzoeken handhavend op te treden met betrekking tot de geslotenverklaring 

voor landbouwverkeer en vrachtverkeer. 
• Het bewonersplatform te verzoeken middels foto’s overtredingen van het verbod op 

landbouwvoertuigen in beeld te brengen. 
• In het reguliere overleg met de politie aan de orde te stellen of handhaving boven 50 km/uur 

tot de mogelijkheden behoort. 
• Aandacht te besteden aan de door de weggebruikers genoemde knelpunten t.a.v. de 

verkeersveiligheid te weten:  fietsoversteek rotonde Kerkweg-Straatweg, ontbreken trottoir 
voor oude brandweergarage, onoverzichtelijke kruising fietsroute- Breedstraat en blokkeren 
fietsstrook door wachtende auto’s bij de versmallingen in de Kerkweg. 

• De huidige dynamische snelheidsdisplay’s aan het begin van de Huis ten Boschstraat en het 
begin van de Binnenweg te handhaven en vooralsnog niet overgaan tot het bijplaatsen van 
extra display’s. 

 
 (*) Het bewonersplatform zou graag zien dat de smiley op de Binnenweg een permanent opstelling 
krijgt. Onderzoek heeft uitgewezen dat het effect afneemt, naarmate zo’n smiley er langer staat. Bij 
een permanente opstelling kan de smiley niet meer worden ingezet op andere plaatsen in de 
gemeente en zou een nieuwe smiley aangeschaft moeten worden. De kosten hiervan bedragen, 
afhankelijk van de uitvoering € 4.500 tot € 7.500 per stuk.  

 

 

 

6 Bijlagen 
 
 

• Bijlage 1 : verkeersbesluit d.d. 5 april 2011 
• Bijlage 2 : brief Veiligheidsregio Utrecht 
• Bijlage 3 : advies politie 30 km-zone Maarssen-Dorp 
• Bijlage 4 : bevestiging afspraken aan bewoners 
• Bijlage 5 : evaluatierapport bewoners 
• Bijlage 6 : evaluatierapport brandweer 
• Bijlage 7 : rapport verkeerstelling Parkweg 
• Bijlage 8 : rapport verkeerstelling Binnenweg 
• Bijlage 9 : rapport verkeerstelling Kerkweg 
• Bijlage 10 : meldingen aanrijdschades Kerkweg 
• Bijlage 11 : email betreffende functioneren snelheidsdisplays 
• Bijlage 12 : eerdere verkeerstellingen Maarssen-Dorp 
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