
 

Motie verbod zwaar vervoer door Brugstraat in Breukelen 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 27 januari 2015,  

Constaterende dat,  

- het te  lang duurt voordat er maatregelen worden genomen om zwaar verkeer te voorkomen 
in de Brugstraat en over de Vechtbrug;  

- de brug nu al een maximum draagbelasting heeft van 4,8 ton; 

draagt het college op: 

- zo spoedig mogelijk aan de westzijde van de brug  een bord te plaatsen over de maximale 
draagbelasting van 4,8 ton; 

- een verkeersbesluit te nemen over de maximale breedte voor motorvoertuigen en 
landbouwmachines in de Dannestraat en Brugstraat;  

- de brugwachter en de bijzondere opsporingsambtenaren actief te laten optreden tegen 
overtredingen;  

- alle reeds bekende gebruikers te informeren dat na de ( mogelijke) herinrichting van de 
Brugstraat, de brugwachter een mandaat krijgt om overtredingen te melden en dat actief 
tegen overtredingen zal worden opgetreden;  

en gaat over tot de orde van de dag.  

Stichtse Vecht Beweegt ,  D. van ‘t Hof 

Toelichting  

In de werksessie van 6 januari is er gesproken over de overlast en gevaar van tractoren en te groot en 
te zwaar vrachtverkeer door de Brugstraat.  Dit probleem wordt pas in het 4e kwartaal 2015 
aangepakt.  

 Wij zijn van mening dat deze klacht , die al jaren bestaat en bekend is en daarom ook vanaf het 
begin door de klankbordgroep is benoemd,  geen verder uitstel kan of moet hebben. Er is overleg 
geweest   met o.a. LTO, zonder enig concrete uitwerking of planning als resultaat. 

Het is eenvoudig te regelen omdat voertuigen met een aslast van meer dan 4,8 ton nu al  geen 
gebruik mogen maken van de gemeentelijke brug.  Dit is  te controleren  tijdens het vervoer, maar 
het kan ook gemeld worden aan de reeds bekende gebruikers die dit verbod nu negeren.  

Het  ontbreekt al een aantal jaren aan een  verbodsbord 4,8 ton wiellast aan de westzijde van de 
brug of toegangsweg .  Bovendien is er geen maatvoering voor maximale breedte in de 
Brugstraat/Dannestraat bepaald. Bij de maatvoering moet rekening worden gehouden met ruimte 
voor voetgangers op de brug. Voor uw beeldvorming: de gemiddelde aslast van een moderne tractor 
hier ligt rond de 8 ton! De schade die nu aan de brug ontstaat en de noodzaak tot extra onderhoud  is 
te voorkomen. 

 


