
Verzoek tot interpellatie raad 30 september 2014 

Op dit moment worden er werkzaamheden verricht bij de Huis ten Boschstraat te Maarssen, onze 
fractie heeft daar een aantal schriftelijke vragen over gesteld. Wij waren verbijsterd dat het college 
het fietspad, waar dagelijks vele schoolgaande kinderen fietsen, wil verwijderen om struiken en 
bomen te plaatsen! Dit is ons inziens vragen om ellende. U stuurt schoolgaande kinderen van een 
relatief veilig fietspad de drukke doorgaande route op om tussen de vele auto’s  hun weg te zoeken. 
De afgelopen week hebben wij als fractie heel veel verontruste telefoontjes en mails gehad van 
inwoners en scholen.” Knettergek”  is het meest gehoorde woord over deze werkzaamheden. In een 
persoonlijk onderhoud met de wethouder gaf hij aan dat het de schuld van de raad is……immers de 
raad wil 30 km, dus dan moet het college het ook zo inrichten…. 

Deze uitspraak kunnen wij totaal niet plaatsen, dan zou het op alle plaatsen waar het aangegeven is 
in deze gemeente om 30 km te rijden ook zo ingericht moeten zijn? Dat is dus feitelijk niet juist , op 
vele plaatsen heeft het college dit niet gedaan.  

1. Waarom dan koste wat kost  hier wel? 

Ook in het verleden hebben we vaak de voorsorteermogelijkheid op deze weg teruggevraagd. 
Immers het verkeer staat nu wel heel vaak vast als een auto het dorp in wil. Er zou een rotonde 
komen en nu blijkt dat er niets komt.. 

2.  Waarom is dat zo en waarom houdt het college zo vast aan het niet hebben van een 
voorsorteermogelijkheid?  

De reden van de struiken is ons ook onduidelijk…   

3. waar dient deze enorme muur eigenlijk voor? 
4. En wie betaalt deze beplanting en hoe duur is het? 

Het plaatsen van extra parkeerplaatsen geeft bewegingen van auto’s die weer een additioneel gevaar 
opleveren voor de fietsende jeugd .  

5. Ziet het college niet in dat deze parkeerplaatsen gelegen aan deze drukke doorgaande weg 
een extra risico zijn voor de kinderen? 

Gekoppeld aan dit interpellatie debat komt een motie waarin we het fietspad weer terugvragen  en 
hierover vragen wij hoofdelijke stemming. Het mag niet zo zijn dat we onze schoolgaande jeugd van 
een relatief veilige situatie in een gevaarlijke storten. 

Additionele vragen:  

6. Hoe kan het toch zo lang duren? Ondernemers zijn daarvan  ook de dupe. 
7. De Sweserengse weg staat elke dag vast ; wat is hier aan te doen? 

Namens de fractie van Lokaal Liberaal  

Frank van Liempdt       Maarssen, 26-9-2014 

Bijgevoegd alle eerder gestelde vragen en antwoorden 


