
 

Participatienota 
project dynamische verkeerslichteninstallatie Brugstraat te Breukelen 
 
 
Achtergrond en deelnemers Klankbordgroep 
De gemeente Stichtse Vecht wil graag met bewoners en belanghebbenden praten over nieuwe 
ontwikkelingen in de gemeente. In dit geval gaat het om het project “dynamische 
verkeerslichteninstallatie (VRI) Brugstraat” te Breukelen. Het is onmogelijk om met alle bewoners en 
belanghebbenden aan tafel te zitten. Daarom is gekozen voor burgerparticipatie in de vorm van een 
klankbordgroep met daarna een inloopavond. Voor iedere grotere klankbordgroep worden spelregels 
afgesproken hoe en wat men van elkaar kan verwachten gedurende het participatietraject. Zo ook 
voor deze klankbordgroep. 
De klankbordgroep bestaat altijd uit een groep vertegenwoordigers van belanghebbenden uit 
Breukelen en de gemeente die met elkaar van gedachten wisselen over het plan. 
 
In de klankbordgroep VRI Brugstraat hebben de volgende belangengroepen zitting: 
Bewoners Brugstraat      2 afgevaardigden 
Bewoners Dannestraat      1 afgevaardigde 
Ridderhofstad Gunterstein     1 afgevaardigde 
Wijkcomité Breukelen Midden     1 afgevaardigde 
Wijkcomité Sint Pieter      1 afgevaardigde 
Vechtplassencommissie     1 afgevaardigde 
Fietsersbond Stichtse Vecht     1 afgevaardigde 
Platform Gehandicapten Stichtse Vecht    1 afgevaardigde 
Winkeliersvereniging Breukelen Centrum   1 afgevaardigde 
Ondernemersvereniging Scheendijk    1 afgevaardigde 
 
Verloop participatietraject 
Bij de start van de klankbordgroep zijn de spelregels voor de samenwerking afgesproken. In de 
eerste bijeenkomst op 4 juli 2013 hebben de gemeente en de vertegenwoordigers van de 
belanghebbenden de in de werksessie van de raad besproken “discussienota 2e Vechtbrug” 
geanalyseerd en daaruit een stappenplan opgesteld. 
De klankbordgroep is van start gegaan met de “opdracht” welke randvoorwaarden zouden moeten 
gelden voor een dynamische verkeersregeling in de Brugstraat en hoe kan die regeling dan het beste 
zou moeten worden uitgevoerd. 
 
De klankbordgroep is negen maal in vergadering bijeen geweest. De eerste drie vergaderingen 
stonden geheel in het licht van de opdracht. In september 2013 heeft de Klankbordgroep VRI 
Brugstraat, op basis van een proef met verkeersregelaars en op basis van de resultaten van 
verkeerstellingen, (zie paragraaf onderzoeken ad 1 en ad 2) geconcludeerd dat een dynamische 
verkeersregeling niet tot het gewenste resultaat zal leiden.  
De laatste klankbordgroepvergadering vond plaats op maandag 8 december, direct na afloop van de 
inloopavond. Op deze vergadering, waarvan nog geen verslag is opgemaakt, is met de 
klankbordgroep besproken of naar aanleiding van de inloopavond het ontwerp nog gewijzigd zou 
moeten worden. Op de inloopavond van 8 december waren vele leden van de klankbordgroep 
aanwezig om belangstellenden te woord te staan. 
 
Binnen de klankbordgroep ontstond steeds meer het beeld dat het gewenste resultaat, een 
verbetering van de doorstroming en leefbaarheid van de Brugstraat en Dannestraat, wel bereikt zou 
kunnen worden door een samenstel van geheel andere maatregelen, te weten: een herinrichting van 
de straten volgens het Shared Space beginse, in combinatie met verkeersregelaars op 5 drukke 
weekenden en met “landlichten” om het verkeer na geopende Vechtbrug te reguleren.  



 

Deze wending in gedachte en aanpak van de klankbordgroep  is gerapporteerd in 
raadsinformatiebrief nr. 61 van 13 december 2013. In de media is hieraan vervolgens ruime aandacht 
besteed.  
 
De inrichting van een Brugstraat zonder paaltjes volgens het Shared Space beginsel is gedurende 
drie maanden in de praktijk getoetst (zie paragraaf onderzoeken ad 4) 
Voorafgaande aan de pilot heeft op 16 juni 2014 een inloopavond plaatsgevonden. De inloopavond 
werd door 20 mensen bezocht, waarvan 2 een mondelinge inspraakreactie hebben ingediend.  

• Inspraakreactie 1 van bewoonster Dannegracht 
Zij vreest dat door de landlichten de kruising Dannestraat/Dannegracht zal worden 
geblokkeerd. Om dit te verkomen zal hier een kruis op de weg worden aangebracht. 

• Inspraakreactie 2 van mevr. De Regt, Stinzenlaan Zuid 212, Breukelen 
Mevr. De Regt vindt het allemaal maar niet. Alleen een 2e Vechtbrug biedt een oplossing. Zij 
heefthaar mening ook kenbaar gemaakt via ingezonden stukken in de krant en via een brief 
aan college/raad. Deze brief is als bijlage 8 toegevoegd 

 
De laatste vergadering van de Klankbordgroep VRI Brugstraat, op 13 oktober 2014, stond geheel in 
het teken van de evaluatie van de “proef zonder paaltjes”. De criteria voor de beoordeling waren 
hierbij doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Unaniem heeft de klankbordgroep 
aangegeven dat de proef op alle criteria positief heeft gescoord en daarmee geslaagd is te noemen.  
De bevindingen van de klankbordgroep zijn verwoord in de raadsinformatiebrief nr. 53 van 17 oktober 
2014. 
 
De klankbordgroep gaf de volgende aandachtspunten mee voor het definitieve uitwerkingsvoorstel:  

• Bij de bakker, de cafetaria en het begin van het steegje is een wenselijk ervoor te zorgen dat 
het verkeer hier iets verder uit de gevel blijft. Dit bij voorkeur bereiken zonder paaltjes; 

• Een fysieke maatregel op de Kerkbrink moet voorkomen dat rechtdoor wordt gereden naar 
de Brugstraat; 

• Voorkomen moet worden dat in de verbrede Brugstraat nu wordt geparkeerd; 
• Voor het landbouwverkeer moet een passende oplossing worden gevonden. 

 
Het aangepaste ontwerp is voorgelegd in een op 8 december 2014 gehouden inloopavond. Hierbij 
waren 15 personen aanwezig en zijn 2 schriftelijke en 1 mondelinge reacties ingediend. Deze 
reacties hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerp. 

• Inspraak reactie 1 had betrekking op detaillering van het ontwerp 
• Inspraakreactie 2 had betrekking op het parkeren naast Bonhof 
• De mondelinge reactie (van de heer Schulp en zijn vrouw) had betrekking op de lastige 

verbinding nu tussen Zandpad en Straatweg. Bewoners van het Zandpad die naar het dorp 
willen, moeten altijd rekening houden met flinke vertragingen.  

 
 
Participatie overigen 

Hulpdiensten 
Het ontwerp is voorgelegd aan Brandweer en Politie. Aan beiden is ook gevraagd input te 
geven voor de evaluatie van de pilot in de Brugstraat. Politie en brandweer geven aan dat de 
doorstroming in de Brugstraat door het weghalen van de paaltjes duidelijk is verbeterd en dat 
een veel rustiger beeld is ontstaan. Net als de klankbordgroep waarschuwt de brandweer 
voor (niet geoorloofd) parkeren langs de route. 
 
 
 



 

 
- Land en tuinbouworganisatie (LTO) 

Tweemaal heeft een apart overleg plaatsgevonden met de Land- en Tuinbouworganisatie 
(LTO) over de overlast en verkeersonveiligheid die door de gebruikers en bewoners van de 
Brugstraat en Dannegracht wordt ondervonden door het landbouwverkeer.  

- Individuele argrariers/ loonbedrijven 
Tweemaal heeft overleg plaatsgevonden met de belangrijkste agrariërs en loonbedrijven over 
het transport via de route Dannestraat- Brugstraat- Herenstraat. 

- Ondernemers Brugstraat en Kerkbrink 
Met diverse ondernemers langs de Brugstraat is een op een overleg gevoerd over de 
inrichting van een Brugstraat zonder paaltjes. Hierbij is vooral ook besproken hoe zij zelf hun 
bijdrage kunnen leveren, bijv. door het uitstallen van kleding, plaatsen van bankjes en 
plaatsen van informatie/reclameborden. Met de eigenaar van het Reghthuys is gesproken 
over een andere terrasindeling, nodig bij  een fysieke maatregel op de Kerkbrink. 

Onderzoeken 
Gedurende het participatieproject zijn er diverse onderzoeken en metingen verricht: 

1. Inzet van verkeersregelaars om  de effecten van eventuele verkeerslichten in beeld te 
brengen; 

2. Kruispunttellingen fietsers en auto’s op de aansluitingen Zandpad/ Brugstraat en 
Dannestraat/Brugstraat; 

3. Proef met een gewijzigde verkeerscirculatie op de Markt; 
4. Proef met een inrichting van de Brugstraat zonder paaltjes. 

Ad1:  
Op 19, 20 en 21 juli en op 7 en 8 september zijn op het kruispunt Brugstraat/Zandpad/Laan van 
Gunterstein en op het kruispunt Brugstraat/Dannestraat/Kerkbrink/Herenstraat verkeersregelaars 
ingezet om de effecten van verkeerslichten te beproeven. Hierbij is vooral gekeken in hoeverre ook 
de fietsers binnen de regeling opgenomen zouden kunnen worden. 
De leden van de klankbordgroep hebben hierbij in roulatie de waarneming verzorgd. 
 
Ad 2:  
In augustus 2013 zijn verschillende fiets- en autotellingen uitgevoerd op de kruispunten van de 
Brugstraat met Zandpad/Laan van Gunterstein en met Dannestraat/Kerkbrink/Herenstraat. Het betrof 
hier visuele tellingen, waarbij vooral is gekeken waar de fietsers en auto naar toe reden (linksaf, 
rechtsaf of rechtdoor). 
 
Ad 3:  
Uit de tellingen is gebleken dat er relatief veel auto’s vanaf de Dannestraat rechtdoor rijden naar de 
Herenstraat. De klankbordgroep was van mening dat deze auto’s afkomstig waren van het 
parkeerterrein op de Markt en deze route verkiezen boven de reguliere route over de Straatweg.  
In november 2013 is een proef gehouden met gewijzigde in- en uitrijroutes op dit parkeerterrein.  
 
De resultaten van de proef waren positief ten opzichte van het verkeer over de Dannestraat (ca. 10% 
afname) en verkeersveiligheid/ doorstroming op de kruising Markt/Straatweg, maar negatief ten 
opzichte van de doorstroming vanaf het parkeerterrein en de verkeersveiligheid op de zuidelijke 
aansluiting op de Straatweg. In de klankbordgroep is vastgesteld dat een wijziging van de routering 
op de Markt kansrijk is, maar dat daarvoor wel infrastructurele maatregelen nodig zijn. Bij een 
toekomstige herinrichting van het parkeerterrein op de Markt zal deze optie dan ook opnieuw tegen 
het licht zal worden gehouden. De optie wordt niet binnen het project VRI Brugstraat opgenomen. 



 

Over de proef met een gewijzigde routering op het parkeerterrein Markt is zowel voor als na de proef 
via de media uitgebreid gecommuniceerd.  
 
Ad 4: 
In de zomer van 2014 is gedurende de drie drukste maanden een proef gehouden met het Shared 
Space beginsel (Pilot Brugstraat). Hierbij zijn (vrijwel) alle palen verwijderd en zijn gevelarmaturen 
aangebracht om te voorkomen dat auto’s vlak langs de woningen rijden. Het geheel heeft extra 
gestalte gekregen met een door een bewoners van de Brugstraat georganiseerde actie gericht op 
gedrag (motor uit bij geopende brug en snelheid 15 km/uur). 
 
De pilot is op 11 juli gestart met het onthullen van een door de bewoners opgehangen spandoek.  
Vrijwel alle aanwonenden en ondernemers van de Brugstraat zijn in een persoonlijk gesprek 
benaderd, met name voor het aanbrengen van de gevelarmaturen. Tijdens de proef zijn veelvuldig 
met alle betrokkenen ervaringen uitgewisseld. 
Voor, tijdens en na de pilot hebben de media aan het geheel uitgebreide aandacht besteed. 
 
Bovenstaande onderzoeken zijn gedeeld met de klankbordgroep en aangevuld met persoonlijk 
advies en toelichting op de klankbordgroepvergaderingen.  
 
Aanpassingen ontwerp vanuit de participatie 
De basis vormt de “opdracht” te bepalen hoe het beste een dynamische verkeersregeling kan worden 
vormgegeven. Het basisontwerp is vrijwel op alle fronten volledig aangepast. 

 
Consensus in klankbordgroep 
Voor de basisgedachte als verwoord bij “aanpassingen ontwerp vanuit participatie” is consensus in 
de klankbordgroep. 
 

Bijlagen: 

1. Gespreksverslag vergadering klankbordgroep d.d. 4 juli 2013 

2. Gespreksverslag vergadering klankbordgroep d.d. 28 augustus 2013 

3. Gespreksverslag vergadering klankbordgroep d.d. 16 september 2013 

4. Gespreksverslag vergadering klankbordgroep d.d. 28 oktober 2013 

5. Gespreksverslag vergadering klankbordgroep d.d. 9 december 2013 

6. Gespreksverslag vergadering klankbordgroep d.d. 6 maart 2014 

7. Gespreksverslag vergadering klankbordgroep d.d. 13 oktober 2014 

8. Brief mevr. de Regt d.d. 8 september 2014 

9. Melding mevr. Van de Wiel d.d. 10 juli 2014 

10. Bevindingen fotograaf Rob Spruit d.d. 26 juli 2014 

11. Reactie fotograaf Rob Spruit op artikel in AD d.d. 20 september 2014 

  



 

Gespreksverslag bijlage 1 
Klankbordgroep VRI Brugstraat 
 
Aan 
Dony Boelhouwer, Steef Cornelissen, Irma Gondrie, Hans Fritzsche, Frederique Kamp, Barbara van Heusden, Martijn 
Eikelenboom, Bertien Koole, Willem Sorel, Sia Burggraaf, Pieter de Groene, Kees-Jan Arens, Paul van de Bovenkamp 
 
Datum 4 juli 2013      Plaats Breukelen, Voorhuis (Dannestraat 2A)  Tijd 20:00-21:30 uur 
 
 
 

1. Welkom; kennismakingsrondje; 
 
De voorzitter opent de vergadering met een voorstelronde en vraagt tevens aan de aanwezigen wie 
de vervanger is bij afwezigheid: 
Doni Boelhouwer – Gehandicapten platform Stichtse Vecht (vervanger: Trudy Koning) 
Steef Cornelissen – Beraadgroep Historisch Breukelen (vervanger: Teun Mur) 
Irma Gondrie – Fietsersbond Stichtse Vecht (vervanger: Thea Timmers) 
Hans Fritzsche – Winkeliersvereniging Breukelen Midden (vervanger: John Engels) 
Frederique Kamp – Bewoner Brugstraat (vervanger: Sies van Brunschot) 
Barbara van Heusden – Ondernemersvereniging nautisch centrum Breukelen (vervanger: -) 
Martijn Eikelenboom – Bewoner Brugstraat (vervanger: -)  
Bertien Koole – Gunterstein (vervanger: Rein Koole) 
Willem Sorel – Winkeliersvereniging Breukelen Centrum (vervanger: Dorrit Paagman) 
Sia Burggraaf – Bewoner Dannestraat (vervanger: hr. Burggraaf)  
 
Pieter de Groene – wethouder  
Paul van de Bovenkamp – beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit 
Kees-Jan Arens – beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit  
 

2. Proces en rol klankbordgroep VRI Brugstraat 
 
De voorzitter geeft aan dat de aanwezigen namens de achterban spreken en deze ook geïnformeerd 
moeten houden. De klankbordgroep (kbg) formuleert de randvoorwaarden en houdt zich niet bezig 
met de technische (on)mogelijkheden. Dit laten we over aan een marktpartij. 
 
Het proces is als volgt: 
25 juni: 1e bijeenkomst projectgroep 
4 juli: 1e bijeenkomst kbg. Kennismaken en randvoorwaarden bespreken. 
10 juli: 2e bijeenkomst projectgroep 
19-20-21 juli: proef met verkeersregelaars 
Augustus: evaluatie 1e proef 
28 augustus: 2e bijeenkomst kbg. Resultaten 1e proef en aanpassingen 2e proef. 
7-8-9 september: 2e proef 
September: evaluatie en vervolg. 
 
3. Projectteam VRI Brugstraat, eerste bevindingen 

 
Paul van de Bovenkamp licht kort toe wat de bevindingen uit de eerste bijeenkomst van het 
projectteam zijn.  
 



 

 
4. Randvoorwaarden VRI 
 
• Brugstraat vrijhouden of benutten als buffer? Brugstraat vrijhouden. 
• Fietsers wel of niet in regeling? Fietsers wel in de regeling en wachten voor rood licht. 
• Autoverkeer vanaf Kerkbrink: faciliteren of onmogelijk maken? Onmogelijk maken. Verplichte 

rijrichting naar Herenstraat zwaarder aanzetten. 
• Verkeerslichten uit op rustige momenten? Ja, zo dynamisch mogelijk. 
• Eenrichtingverkeer Laan van Gunterstein gewenst? Niet gewenst door Gunterstein en 

Ondernemersvereniging nautisch centrum Breukelen 
• Overige randvoorwaarden 

Dynamisch systeem: verkeerslichten uit bij laag aanbod verkeer; geen onnodig rood licht. 
Stilstaan (laden en lossen) in Brugstraat, Herenstraat (voor van Kralingen) mag niet 
plaatsvinden; 
Lengtebeperking dient strikt te worden nageleefd (geen steekbewegingen bocht Dannestraat – 
Brugstraat en bocht Brugstraat – Herenstraat) 
Rekening houden met invalidenvoertuigen/ scootmobielen 
Voorkom dat de staart van de file op de Straatweg komt 

 
Overige opmerkingen kbg: 
• Regulering verkeer beperken tot drukke weekenden (met inzet verkeersregelaars) in combinatie 

met inrichtingsmaatregelen/ herinrichting Brugstraat en Dannestraat. 
• Verkeerslichten plaatsen voor brug over de Danne en niet voor foto de Graaf. 
• Hef de uitzondering voor het landbouwverkeer m.b.t. de lengtebeperking op. Hanteer huidige 

lengtebeperking 9m. 
• Voer een proef uit met verkeersregelaars in eerste weekend van de vakanties (20/21 juli) en op 

de eerste schooldag. 
• Voer mechanische tellingen uit in de eerste periode om referentie te kunnen bepalen. 
• Beperk de opening van de brug voor de pleziervaart (clusteren). 
• Geef aan het begin van de Kerkbrink duidelijk aan dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is. 
• Houd rekening met het verkeer afkomstig van de woningen/bedrijven langs de Brugstraat. 
• Houd rekening met de (mens de) maat der dingen (geen stedelijke uitstraling). 
• Versmallen brug dmv paaltjes. 
 

5. Tellingen: wanneer en hoe? 
Tellingen (mechanisch met slangen) vinden plaats van vrijdag 19 juli tot maandag 5 augustus. Hierin 
zitten dus drie weekenden. 
 
6. Proef verkeersregelaars: wanneer en hoe? 
Weekend 19-20-21 juli 
Weekend 7/8/9 september 
 
7. Rondvraag; w.v.t.t.k. 
 
8. Volgende vergadering 
Datum: 28-8-2013 
Locatie: Gunterstein 
Aanvang: 20.00 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.00 de vergadering 

 



 

Gespreksverslag Bijlage 2 
Klankbordgroep VRI Brugstraat 
 
Aanwezig 
Gabriella van Strien, Steef Cornelissen, Irma Gondrie, Frederique Kamp,  Martijn Eikelenboom, Bertien Koole, Willem Sorel, 
Sia Burggraaf, John Engels, Pieter de Groene (voorzitter),  Paul van de Bovenkamp (verslag). 
 
Datum 28 augustus 2013    Plaats   Gunsterstein     Tijd   20:00-22:00 uur 
 
1. Welkom; mededelingen; 

 
De voorzitter opent de vergadering en geeft Gabriella van Strien en John Engels de 
gelegenheid zich voor te stellen. 
Gabriella van Strien vertegenwoordigt  het bewonerscomité Breukelen Sint Pieter en John 
Engels het bewonerscomité Breukelen Midden. 
Barbara van Heusden en Kees-Jan Arens zijn afwezig door vakantie. 
Trudy Koning (Platform Gehandicapten) heeft zich afgemeld vanwege 
bereikbaarheidsproblemen (*). John Engels vervangt haar. 
(*) Trudy heeft daags na de vergadering schriftelijk haar bevindingen doorgemaild. Deze zijn 
bij punt 3 meegenomen. 
Hans Fritzsche (Breukelen Midden) heeft zich voor verdere deelneming aan de 
klankbordgroep afgemeld en gevraagd om uit de verzendlijsten te worden verwijderd. 

 
2.    Verslag vorige bijeenkomst (4 juli 2013) 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3.    Bevindingen proef verkeersregelaars 19, 20 en 21 juli 
De bevindingen van eigen waarneming, van verkeersregelaars en van verschillende leden 
van de klankbord zijn weergegeven in de eensluidende memo. Deze bevindingen worden 
samen besproken en zijn: 
 

- Het merendeel van het verkeer rijdt ’s ochtends vanuit de Brugstraat naar de Scheendijk. 
- Fietsers buiten de regeling houden; geen haalbare situatie fietsers in de regeling. 
- Kruising Zandpad/Laan van Gunterstein vrij houden van verkeer. 
- Doorgaand verkeer over het Zandpad buiten de regeling houden en doorgang laten vinden. 
- Voorwaarde doorstroming is dat Brugstraat vrij is van obstakels (reclameborden ed). 
- Op vrijdag randvoorwaarde dat laad/losplaats Herenstraat vrij blijft (wafelkraam  weg). 
- Rechtdoor Kerkbrink – Brugstraat onmogelijk maken. Veel automobilisten willen rechtdoor. 
- Veel positieve reacties 
- Weinig opstoppingen/chaos; goede doorstroming 
- Soms wel lange wachtrij Dannestraat 

 
De bevindingen uit de memo worden over het algemeen gedeeld. Over het buiten de 
regeling houden van fietsers verschillen de meningen. Steef Cornelissen, Irma Gondri en 
Trudy Koning (schriftelijke melding Platform Gehandicapten) menen dat voor deze groep 
toch meer in bescherming geboden moet worden.  
Frederique Kamp is het niet eens met het vrijhouden van obstakels. Alleen hierdoor wordt de 
veiligheid van de bewoners bij het uitstappen van hun woning gegarandeerd. Anders kan er 
zomaar een fiets of scooter langs de deur vliegen. 
Sia Burggraaf merkt op dat de laad- en losplaats 24/7 vrij moet blijven (niet alleen vrijdag). 

 



 

In de vergadering worden aan de lijst van bevindingen de volgende punten toegevoegd: 
- Om de kruisingen vrij te houden, stopstrepen aanbrengen; 
- Lange vrachtauto’s moeten worden geweerd. Zij kunnen de bochten alleen maken door te 

“steken”, hetgeen veel oponthoud oplevert; 
- Hoewel samenspel met brugwachter goed verliep, laatste nogmaals aandringen op het in 

konvooi doorlaten van de boten. 
- Rijgedrag automobilisten in Brugstraat rustiger, doordat zij weten dat de straat voorlopig 

even vrij blijft. 
- met fietsers en scootmobiels wordt geen rekening gehouden (platform gehandicapten); 
- Voor de voetganger, fietser, scootmobiel, moeders met bakfietsen blijft het nog steeds 

gevaarlijk, vooral omdat deze categorie wordt weggedrukt (platform gehandicapten). 
- Er staan nu te veel borden langs de route of ze zijn slecht zichtbaar (*). 
(*)  Afgesproken wordt om t.z.t. met elkaar een schouw te houden, waarbij zeer kritisch het 
      bordenbestand en de plaats daarvan zal worden bekeken. 
 
Vrijwel alle leden van de klankbordgroep zijn van mening dat de inrichting van de Brugstraat en 
Dannestraat (dwarsprofiel) verbeterd zou moeten worden. De goten worden nog steeds “eng” 
gevonden, waardoor de fietsers wel moeten uitwijken naar het voetgangersdeel. De bestrating is 
ook ongelijk en zeer oncomfortabel. 

 
4.  Verkeerscijfers; proef eenrichtingverkeer parkeerplaats Markt. 

Er volgt een discussie over de telgegevens (mechanische tellingen). Martijn Eikelenboom 
heeft uit de cijfers gedestilleerd dat er veel verkeer vanaf de Dannestraat rechtdoor rijdt naar 
de Herenstraat. Dit verkeer belast het kruispunt onnodig en zou eigenlijk zo veel mogelijk 
geweerd moeten worden. Een deel van dit verkeer komt waarschijnlijk vanaf de grote 
parkeerplaats aan de Markt.  
Paul van de Bovenkamp zal de verkeerscijfers verder uitwerken en trachten hier een beeld 
uit te halen. Martijn Eikelenboom biedt aan hierbij te assisteren. De conclusies zullen aan de 
leden van de Klankbordgroep worden toegezonden. 
Afgesproken wordt om een proef te houden met eenrichtingverkeer op de grote 
parkeerplaats aan de Markt, waarbij het ingaande verkeer plaats vindt bij de inrit voor de Ing-
bank en het uitgaande verkeer bij de toegang ter hoogte van de J.E. Boutstraat. Na ampel 
beraad wordt besloten deze proef los te koppelen van de 2e proef met verkeersregelaars en 
t.z.t. apart uit te voren, na goed vooronderzoek en uitgebreide communicatie. 

 
5. Aanvulling programma van eisen verkeersregeling 

De nieuwe aspecten als benoemd bij punt 3 zullen aan het PvEn worden toegevoegd. 
 

6. Verkeersregeling of verkeersregelaars 
Er volgt een discussie over het beste middel. Pieter de Groene geeft aan dat de opdracht 
van de raad in eerste instantie is om het verkeer middels verkeerslichten te regelen. 
Daarmee kan ook een regeling het gehele jaar door worden verkregen. De eerste proef met 
verkeersregelaars is goed verlopen. Budgettair is het niet mogelijk die ieder weekend zo te 
regelen. Een regeling met verkeersregelaars beperkt zich dan ook tot enkele (drukste) 
weekenden. Beide opties zullen echter worden uitgewerkt. 
John Engels is van mening dat het beste resultaat kan worden behaald met 
eenrichtingverkeer het dorp in. Pieter de Groene antwoord dat eenrichting verkeer het dorp 
uit i.v.m. de brandweer de enigste optie is, maar dat het college unaniem deze optie heeft 
afgewezen, vanwege het feit dat hierdoor Nieuwersluis en Maarssendorp worden belast met 
extra verkeer, dat daar ook totaal niet welkom is.  
 
 



 

 
 

7. 2e proef verkeersregelaars. 
Besloten wordt de 2e proef te houden op de reeds eerder vastgestelde dagen, namelijk van 
zaterdag 7 t/m maandag 9 september. Bertien Koole, Martijn Eikelenboom, Frederique Kamp 
en Irma Gondri geven aan hierbij wel als waarnemer te willen fungeren. Paul van de 
Bovenkamp zal een schema voor de waarneming opmaken. 
 
Sia Burggraaf geeft aan dat de waarnemers bij slecht weer op maandag vanaf 9.00 uur bij 
aar thuis mogen komen posten. 
 
Op voorstel van Martijn Eikelenboom zal bij de 2e proef ook worden “geëxperimenteerd” met 
een roodlicht op de hoek van de Dannestraat, dat door de Brugwachter kan worden bediend 
om het verkeer daar even tegen te houden. De verkeersregelaars fungeren bij de proef als 
knop en verkeerslicht. 
Geen experiment zal worden uitgevoerd met het afvoeren van het verkeer vanaf de 
Brugstraat via de Kerkbrink naar de Straatweg. De kruising Kerkbrink-Straatweg wordt 
daarvoor te gevaarlijk ervaren. 

 
8. Rondvraag: 

- Frederique Kamp vraagt wanneer de Smiley’s aangebracht kunnen worden. Paul van de 
Bovenkamp zal e.e.a. navragen. 

- Bertien Koole wijst nogmaals op het nut van een bord, vooraan op de Kerkbrink, waarop 
staat dat via de Kerkbrink geen doorgaand verkeer over de Vecht mogelijk is. 

- Sia Burggraaf heeft een groot aantal foto’s van landbouwvoertuigen door de Dannestraat 
en Brugstraat. Deze mogen voor het overleg met de agrariërs worden gebruikt. 

- John Engels pleit ervoor om in de Brugstraat, conform Loenen a/d Vecht en Vreeland 
palen te plaatsen om breed verkeer te weren. 

 
  

9. Volgende vergadering: 
Maandag 16 september 2013, aanvang 20.00 uur, locatie Boom en Bosch. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.00 de vergadering 
 
  



 

Gespreksverslag Bijlage 3 
Klankbordgroep VRI Brugstraat 
 
Aanwezig 
Gabriella van Strien, Steef Cornelissen, Irma Gondrie, Frederique Kamp,  Martijn Eikelenboom, Bertien Koole, Willem Sorel, 
Sia Burggraaf, John Engels, Dony Boelhouwer, Pieter de Groene (voorzitter),  Paul van de Bovenkamp (verslag). 
Met kennisgeving afwezig: Barbara van Heusden en Kees-Jan Arens 
 
Datum 16 september 2013     Plaats  Breukelen, Boom en Bosch      Tijd   20:00-22:00 uur 
 

1.   Welkom; mededelingen; 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen 

 
2. Verslag vorige bijeenkomst (4 juli 2013) 

Toe te voegen bij bevindingen: neveneffect verkeersregelaars: motor af bij geopende brug. 
Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd. 

 
3. Bevindingen proef verkeersregelaars 7 en 9 september 2013 

Het betreffende rapport wordt onderschreven. Afgesproken wordt dat relevante zaken uit dit 
rapport worden overgenomen in de verzamellijst “Randvoorwaarden VRI Brugstraat” 
 

4. Verkeersregeling of verkeersregelaars? 
Rondje langs deelnemers klankbordgroep: 

• Frederique Kamp 
- Streven naar integrale aanpak; 
- Hele route door dorp bij beschouwing betrekken; 
- Kleine dingetjes helpen al; 
- Streven naar combinatie van rust en doorstroming; 
- Verkeersregelaars bieden t.o.v. verkeerlichten extra intelligentie en handhaving; 
- Inzetten op herinrichting Brugstraat en Dannestraat, gericht op beter gebruik van 

de weg en rekening houden met elkaar; 
- Ook kijken naar Herenstraat; 
- Van belang: bewustwording van regels en handhaving. 
Verkeerslichten of verkeersregelaars?: verkeersregelaars 
 

• Barbara van Heusden 
verkeerslichten of verkeersregeling:                            

- Verkeersregeling lijkt mij de beste oplossing omdat dit een dynamisch systeem 
is en snel aangepast kan worden aan de diverse situaties. 

- Bij verkeerslichten wordt waarschijnlijk de wachttijd erg lang en gaan mensen 
zich daar aan ergeren wat agressie met zich mee gaat brengen en misschien 
negeren van de lichten. 

 
- De Brugstraat veranderen in een fietsstraat vind ik geen goed plan. Wij merken 

op de Scheendijk dat dit zeer verwarrend is voor mensen welke niet bekend zijn 
in het gebied en deze regeling. De Laan van Gunterstein is namelijk ook 
fietsstraat. De meeste mensen vinden het zeer vreemd dat zij over een fietspad 
naar bijvoorbeeld de Scheendijk of het Zandpad moeten rijden met de auto.  

- Er staan teveel borden bij de brug welke men ook nog in de gaten moet houden 
naast de onoverzichtelijke verkeerssituatie. 



 

- De fietsers moeten ook in goede banen geleid worden. Deze frommelen zich 
overal tussen en tussen door en maken de situaties vaak gevaarlijke zeer 
overzichtelijk. Voor fietsers gelden er toch ook regels als rechts gaat voor en 
inhalen aan de rechterkant? 

 
• Martijn Eikelenboom 

- Eens met Frederique; 
- In de verkeersstroom zijn grote pieken en dalen: meestal verloopt alles ook 

zonder regeling prima; 
- Veel auto’s rijden niet over de brug. Verkeerslichten zorgen dan ook voor 

onnodig oponthoud en  lange wachttijden; 
- Vreest veel rijden door rood om wachttijd te ontlopen; 
- Verkeerslichten zullen doorlopend werken, omdat er altijd wel één auto in beeld 

is; 
- Beter is om te investeren in veel kleinere zaken dan in VRI. 
Verkeerslichten of verkeersregelaars?: verkeersregelaars 

 
• John Engels 

- Constateert dat er veel verkeer is; 
- Maatregelen gericht op vermindering van het verkeer (bijv. eenrichtingverkeer) 

hebben zijn voorkeur; 
- Alle andere maatregelen blijven noodoplossingen; 
- Verbetering van veiligheid en leefbaarheid moet primaire doel zijn; 
- Pleit voor inzetten marktmeester bij regelen verkeer op vrijdag; 
- Pleit voor maatregelen en meer verkeersregelaars. 
Verkeerslichten of verkeersregelaars?: verkeersregelaars 

 
• Irma Gondri 

- Fietsers zijn en blijven vrije vogels. Toch blijken onder indruk van de 
verkeersregelaars; 

- Kruispunt Kerkbrink/ Brugstraat beter en overzichtelijker inrichten; 
- Duidelijk maken wat de bedoeling is; 
- Rond de kruising Kerkbrink/ Brugstraat gebeurt nu te veel en er is te veel te 

beleven. 
Verkeerslichten of verkeersregelaars?: verkeersregelaars 

 
• Steef Cornelissen 

- Bij verkeerslichten is de regulering altijd geregeld. Bij verkeersregelaars is het 
maar afwachten wanneer. 

Verkeerslichten of verkeersregelaars?: verkeerslichten 
 

• Gabriella van Strien 
- De afwikkeling van het verkeer vanaf de Brugstraat naar de Straatweg is 

onduidelijk; 
- Pleit voor beter aangeven route doorgaand verkeer; 
- Pleit voor minirotonde (stip op de weg) van kruising Zandpad/ Laan van 

Gunterstein (conform voorbeeld Engeland). 
Verkeerslichten of verkeersregelaars?: geen uitspraak 

 
• Doni Boelhouwer 

- De Brugstraat is voor mensen met een handicap eng. Zij durven er niet door. 
Herinrichting moet hierin verbetering brengen; 



 

- Verbeteren leefbaarheid primair doel; 
- Pleit voor inrichting als fietsstraat met auto te gast; 
- Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) moeten “de baas” in de straat zijn. 
Verkeerslichten of verkeersregelaars?: geen uitspraak 

 
• Sia Burggraaf 

- Is blij met wat andere leden van de klankbordgroep leden zeggen; 
- Bevestiging van wat zij al jaren roept; 
- Binnen de infrastructuur is veel op te lossen; 
- Problemen beperken zich tot aantal drukke weekenden; 
- Verkeerspsycholoog zou beeld moeten geven van de weg en daarvoor 

oplossingen aandragen. Nu: te veel borden, gekrioel en bezig te “overleven”, 
stress op geen paaltjes te raken etc.; 

- Een stoplicht kan niet regelen wat een verkeersregelaar ziet; 
- Infrastructureel is er veel te doen, met name aan de zijde van het Zandpad; 
- Ook aandacht voor “gescheur” over het Zandpad. 
Verkeerslichten of verkeersregelaars?: verkeersregelaars 
 

• Willem Sorel 
- Er is sprake van een historische situatie. De straat (huizen) verander je niet. 

Binnen het bestaande profiel moet naar oplossingen worden gezocht; 
- Pleit ervoor om bewustwording te optimaliseren. Tussen september en maart zijn 

het steeds dezelfde (eigen) mensen die van de route gebruik maken; 
- Fietsers blijven stoorzenders op reguleringen, in welke vorm dan ook; 
- Pleit voor breedtebeperking in de Brugstraat en aanpak landbouwvoertuigen; 
- Wijst op grote storingsgevoeligheid van VRI’s.  
Verkeerslichten of verkeersregelaars?: verkeersregelaars 
 

• Bertien Koole 
- Pleit voor landlicht bij geopende brug, te bedienen door brugwachter; 
- Accepteren dat de Vechtbrug in het historische centrum vertraging oplevert; 
- Pleit voor inrichting van de weg, waarbij de auto te gast is. 
Verkeerslichten of verkeersregelaars?: verkeersregelaars (met landlichten) 

 
Resumé 
Pieter de Groene vat de opmerkingen van de leden van de klankbordgroep als volgt samen: 

- Liever verkeersregelaars (in drukke weekenden) dan verkeerslichten 
- Simpele landlichten bij geopende brug die uitgaan als de wachtende stroom is 

verwerkt; 
- Aandacht voor hoek Kerkbrink/Brugstraat; 
- Herinrichting van Brugstraat en Dannestraat, waarbij Brugstraat een fietsstraat 

zou moeten worden; 
- Inzetten op publieksvriendelijk centrum van Breukelen; wijst op project “groen in 

de straat”; 
- Budget dynamische verkeerslichten anders inzetten. 

 
Afgesproken wordt dat de deelnemers voor 27 september 2013 ideeën zullen aandragen voor de  
herinrichting. Paul/ Kees-Jan zullen n.a.v. de ingebrachte ideeën met een voorzet komen. 
 
Opmerkingen n.a.v.: 
Steef Cornelissen: voorstander van fietsstraat, maar wel aandacht voor historisch karakter (geen 
 rood asfalt in Brugstraat). 



 

Frederique Kamp: Blij met opmerkingen en voorstellen maar blijft wel sceptisch. Kunnen de  
bewoners van de Brugstraat nog aankloppen als alles toch niet werkt? 
 
5. Proef eenrichtingverkeer Markt. 
Kees-Jan/ Paul zullen de proef verder voorbereiden. Insteek is deze te houden nadat de  
activiteiten rond Kermis en poffertjeskraam zijn beëindigd. 
Aandacht voor voorlichting. Willem Sorel zal zorgen voor de afstemming met de ondernemers. 

 
6. Rondvraag: 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

  
7. Volgende vergadering: 
Maandag  28 oktober 2013, 18.00 – 20.00 uur, locatie Boom en Bosch. Voor broodjes en soep 
wordt gezorgd. 

 
8. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.00 de vergadering 
  



 

 

Gespreksverslag Bijlage 4 
Klankbordgroep VRI Brugstraat 
 
Aanwezig 
Gabriella van Strien, Steef Cornelissen, Irma Gondrie, Frederique Kamp, Martijn Eikelenboom, Bertien Koole, Willem Sorel, 
Sia Burggraaf, John Engels, Doni Boelhouwer, Pieter de Groene (voorzitter), Paul van de Bovenkamp, Barbara van Heusden 
en Kees-Jan Arens (verslag) 
 
Datum  28 oktober 2013     Plaats  Breukelen, Boom en Bosch    Tijd   20:00-22:00 uur 
 

2. Welkom; mededelingen; 
De voorzitter opent de vergadering. Barbara van Heusden geeft aan dat zij nog een email 
heeft gestuurd met opmerkingen. Deze email wordt toegevoegd aan het verslag van 16 
september. 

 
2.    Verslag vorige bijeenkomst (16 september 2013) 

Geen opmerkingen. 
 

3.    Proef eenrichtingsverkeer Markt Breukelen 
De proef is opgezet om antwoord te krijgen op de volgende (onderzoeks)vragen: 

• Leidt deze opstelling tot minder (sluip)verkeer door de Dannestraat-Herenstraat? 
• Verbetert de aansluiting op het kruispunt Markt/Straatweg? 
• Verbetert de aansluiting op het kruispunt Jan Evertse Boutstraat/Straatweg? 

Paul vraagt iedereen om de aankomende drie weken als de proef plaatsvindt, te kijken en 
mensen aan te spreken om zo veel mogelijk input te krijgen. De gemeente gaat zelf 
observeren op woensdag 6 november en maandag 11 november 2013. 
 
Frederique Kamp vraagt hoe de gemeente het sluipverkeer Markt-Dannestraat-Herenstraat 
gaat monitoren. Paul geeft aan dat dit moeilijk te monitoren is maar we meten op de zelfde 
momenten als bij vorige metingen. 
 
Barbara van Heusden suggereert om een bord met ‘situatie gewijzigd’ op te hangen. 
 

11. Terugkoppeling 3e bespreking projectgroep 
Paul van de Bovenkamp geeft een korte terugkoppeling van de bespreking met de 
projectgroep. Vanuit de projectgroep kwam de kritiek dat de onderzoeksopdracht van een 
dynamisch VRI-systeem langzaam uit het oog verdwijnt. Paul heeft aangegeven dat een 
dynamisch VRI-systeem nog steeds in beeld is maar dat gedurende het proces het wijzigen 
van de inrichting van de Brugstraat ook naar voren is gekomen. Hij stelt voor om aan de raad 
twee varianten voor te leggen: VRI-variant en inrichtingsvariant. Er vindt nog een gesprek 
plaats tussen de verantwoordelijke ambtenaar die belast is met VRI-systemen en de 
leverancier van deze systemen (Vialis). 
  

12. Terugkoppeling bespreking LTO. 
Pieter de Groene heeft gesproken met LTO en met de brancheorganisatie van loonwerkers. 
Zij leggen contact met de achterban. Er komt nog een gesprek met een aantal bewoners. 
Wieke van Mourik (wijkregisseur Stichtse Vecht) organiseert deze sessie. De KBG 
concludeert dat het vracht- en landbouwverkeer steeds groter wordt en dat we wel begrip 
voor elkaar moeten hebben maar ook duidelijke afspraken. John Engels benadrukt dat 
afspraken van belang zijn. 



 

 
13. Herinrichting Brugstraat en Dannestraat 

- Eerste schetsen 
Paul deelt een paar schetsen uit als ‘praatplaat’ om de discussie te voeren over de inrichting 
van de Brugstraat/Dannestraat. Hij geeft aan dat gedacht kan worden aan één type 
bestrating met een lijngoot in het midden. Hierop komen de volgende reacties: 
Frederique Kamp: Het regelen van de afwatering is belangrijk. De bewoners van de 
Brugstraat hebben nu al schade door afwatering en bestrating.. 
Martijn Eikelenboom vraagt zich af wat de plaats van de voetganger op de weg is? Dit hangt 
van de inrichting af maar de voetganger krijgt een prominente rol. 
Sia Burggraaf: Een type inrichting waar de auto te gast is, is iets anders dan een fietsstraat. 
Pieter de Groene geeft aan dat we aansluiting zoeken op de Laan van Gunterstein. 
Martijn Eikelenboom: let op dat de weggebruikers niet te veel aan de situatie wennen. 
Automobilisten moeten op elkaar wachten zodat er geen opstoppingen ontstaan. 
Frederique Kamp: de weg moet zo ingericht zijn dat de automobilist doorheeft dat het een 
15km/h weg is. 
Doni Boelhouwer: het gedrag van de automobilist is een kwestie van opvoeden van de eigen 
mensen. Plaats in ieder geval de fietsers in het midden van de rijbaan. 
Barbara van Heusden: De Scheendijk wordt veel bezocht door buitenlanders. Ook voor hen 
moet het duidelijk zijn wat de situatie is en waar ze heen moeten. 
Martijn Eikelenboom: geen aan de kaartenmakers (TomTom ed) door dat de route door de 
Brugstraat onwenselijk is. Barbara van Heusden geeft aan dat de route door de Brugstraat 
wel de doorgaande route is. 
De discussie gaat verder over mogelijke inrichtingsvormen: vlakte/shared space (Sia 
Burggraaf), conflicterende verkeersstromen (Barbara van Heusden), verhoogd fietspad in 
midden van de straat (Martijn Eikelenboom). 
Pieter de Groene verzoekt de leden van de KBG schetsen met referentiefoto’s te maken 
(Bergen op Zoom, Vlissingen, Muiden en Naarden worden als voorbeelden genoemd). Sia 
Burggraaf geeft aan dat er een uitnodiging van gemeente Bergen op Zoom ligt om te kijken 
hoe ze het daar hebben opgelost. Frederique Kamp draagt VVN aan om te helpen.  

  
14. Volgende vergadering: 

Maandag 9 december 2013, 20.00 uur, locatie Boom en Bosch. Bespreken ontwerpen en 
evaluatierapport proef Markt Breukelen. 

 
15. Rondvraag 

John Engels: kunnen we de KBG in stand houden totdat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Hier wordt mee ingestemd. Pieter de Groene geeft aan dat het proces en het 
evaluatierapport in een raadsinformatiebrief (RIB) komen. Frederique Kamp: hoe staan de 
verkiezingen hierin? Pieter de Groene geeft aan dat genomen besluiten worden uitgevoerd. 

 
16. Sluiting 

De voorzitter sluit om 19.45 uur de vergadering 
  



 

Gespreksverslag Bijlage 5 
Klankbordgroep VRI Brugstraat 
 
Aanwezig 
Gabriella van Strien, Steef Cornelissen, Irma Gondrie, Frederique Kamp, Martijn Eikelenboom, Bertien Koole, Willem Sorel, 
Sia Burggraaf, Jaap Tol, Doni Boelhouwer, Pieter de Groene (voorzitter), Paul van de Bovenkamp, Barbara van Heusden en 
Kees-Jan Arens (verslag) 
 
Datum  09 december 2013   Plaats    Breukelen, Boom en Bosch     Tijd   20:00-22:00 uur 
 

1.   Welkom en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet Jaap Tol van wijkcommissie Breukelen Midden 
welkom. Jaap vervangt John Engels. Pieter de Groene geeft kort aan wat het verdere proces 
is en dat de raad middels een Raadsinformatiebrief (RIB) wordt geïnformeerd. 
 
Willem Sorel vertelt dat hij in de Brugstraat een bestuurden van een trekker heeft 
aangesproken. Het werd een positieve dialoog. Uit het gesprek kwam naar voren dat deze 
agrariër zijn route pas aanpast aan als een verbod wordt ingesteld. Martijn Eikelenboom 
geeft aan dat onze wensen t.a.v. voertuigen wel richting agrariërs gecommuniceerd dienen te 
worden. Paul geeft aan dat agrariërs vaak met gehuurd materieel rijden dus de keuze 
hebben een kleiner voertuig te huren. 
 
Frederique Kamp geeft aan dat er een gesprek is geweest met LTO. Hierin werden 
knelpunten voor heel SV besproken en niet alleen Breukelen. Gesprek wordt vervolgd. Een 
deel van de agrariërs is niet aangesloten bij LTO. Hier zit ook de crux van het probleem. 
60%-70% is aangesloten. 

 
2. Verslag vorige bijeenkomst (16 september 2013) 

Frederique Kamp merkt op bij punt 6 in het verslag van 28 oktober dat bewoners van de 
Brugstraat geen last hebben van wateroverlast maar schade hebben door afwatering en de 
bestrating. Verslag van 28-10 is hierop aangepast. 

 
3. Resultaten proef eenrichtingsverkeer Markt Breukelen 

Paul van de Bovenkamp licht de evaluatie van de proef op de Markt toe. Conclusie is dat het 
instellen van eenrichtingsverkeer een optie. Over de richting en inrichting wordt nog 
nagedacht. Pieter de Groene stelt voor om deze proef uit de opdracht VRI Brugstraat te 
halen. De KBG concludeert dat eenrichtingsverkeer wel een optie is en dat de inrit tegenover 
ING anders moet. De inrichting van de Markt blijft voorlopig onderdeel van de opdracht VRI 
Brugstraat. Wordt vervolgd. 
 

4. Inrichtingsvoorstellen 
Alternatief 1 (eilandje Kerkbrink met betongeleider voor fietsers):  
- Betonrand is niet verkeersveilig voor fietsers 
- Draaicirkel vanuit Brugstraat ri Herenstraat lijkt te krap. Op de aangepast tekening zullen 

we dit laten uitrekenen. 
-  
Alternatief 2 (eilandje Kerkbrink met ronde bocht over Kerkbrink ri Herenstraat). 
- Bocht in de Herenstraat uitbuigen. 
- Parkeren fietsen voor Van Kralingen of Kerkbrink. Twee opties uitwerken. 
- Doortrekken bestrating tot Hazeslinger. 
- Aanleggen centrale lijngoot. 



 

- Terras aanpassen 
       Pieter vraagt de KBG hoe we de Brugstraat inrichten. Sia oppert het plaatsen van beugels 

evt met beplanting tegen de gevels. De KBG heeft bezwaren tegen dit voorstel maar dat in 
de Brugstraat een ‘remmend element’ moet komen is wel duidelijk. Er worden een aantal 
opties genoemd: stenen bank, plantenbak, bistroset. Echter de shared-space-geachte dient 
wel gehandhaafd te blijven. Hierbij een link naar shared space voorbeelden: http://shared-
space.org of http://www.nhl.nl/nhl/5497/shared-space/pid5ae9b41a-abb3-43c2-954d-
3668867ad481 Willem Sorel pleit voor duidelijke afspraken over wat wel en niet mag in de 
Brugstraat. 
 
Gemeente neemt alle opmerkingen mee en past de tekeningen aan en komt met één variant. 
 

5. Bezoek Bergen op Zoom 
Vrijdag 13 december vindt en een excursie plaats naar Bergen op Zoom om shared space 
voorbeelden te bekijken. Sia Kiezenbrink en Paul van de Bovenkamp gaan hierheen. 
 

6. Vaststellen definitieve voorstellen 
Paul licht de kosten voor de varianten toe. Hij geeft aan dat de kosten voor landlichten hoog 
zijn omdat deze kosten voor een groot deel uit vaste kosten bestaan. Martijn Eikelenboom 
heeft zijn bedenkingen over de hoogte van 250k voor verkeerslichten. Hij denkt dat dit te 
laag wordt ingeschat als het systeem helemaal dynamisch moet worden. 

 
7. Volgende vergadering: 

Woensdag 22 januari 2014 locatie Boom en Bosch. Bespreken schetsontwerp en 
vervolgproces. 

 
8. Rondvraag 

Geen vragen. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering 
  

http://shared-space.org/
http://shared-space.org/
http://www.nhl.nl/nhl/5497/shared-space/pid5ae9b41a-abb3-43c2-954d-3668867ad481
http://www.nhl.nl/nhl/5497/shared-space/pid5ae9b41a-abb3-43c2-954d-3668867ad481


 

Gespreksverslag Bijlage 6 
Klankbordgroep VRI Brugstraat 
 
Aanwezig 
Gabriella van Strien, Steef Cornelissen, Irma Gondrie, Frederique Kamp, Martijn Eikelenboom, Bertien Koole, Elly Halbmeijer, 
Jaap Pol, Sia Burggraaf, Pieter de Groene (voorzitter), Paul van de Bovenkamp (verslag) 
 
Datum  5 maart  2014      Plaats  Breukelen, ZiZi     Tijd  19:30-20:30 uur 
 

1. Welkom en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Willem Sorel is vanavond verhinderd en wordt vervangen 
door Jaap Pol. Barbara van Heusden heeft zich afgemeld.  Op de agenda staat slecht 1 punt: 
Hoe voeren wij de proef uit van een Brugstraat volgens de shared space gedachte 

 
2. Bespreken basisontwerp 

Sjoerd Nota geeft aan dat shared space juist toegepast kan worden in de 30km- gebieden. 
Wat dat betreft voldoet de Brugstraat hieraan. Shared space is toe te passen bij maximaal 
15.000-20.000 motorvoertuigen per etmaal. 
Martijn Eikelenboom geeft aan dat hij twijfels heeft over het verwijderen van de paaltjes en 
het inrichten van de Brugstraat volgens het principe van shared space. Sia Burggraaf geeft 
aan dat een omslag in denken nodig is. 
 

Uitwerken basisontwerp in twee groepen 
3. Plenaire bespreking uitwerking 

De aanwezigen gaan uiteen in twee groepen  om gezamenlijk te discussiëren over de 
inrichting van de Brugstraat die in de presentatie zijn getoond.. Na afloop vindt een korte 
terugkoppeling plaats waarbij de voorkeuren uit de twee groepen door Sjoerd Nota worden 
genoteerd: 
- aanleg één lijngoot en niet twee; 
- bankjes en bloembakken tegen de gevels aan; 
- aanpakken reclame-uitingen; 
- terugbrengen (klassieke) verlichting; 

 
4. Korte terugkoppeling bezoek Bergen op Zoom 

Paul van de Bovenkamp en Sia Burggraaf koppelen kort terug wat hun bevindingen zijn na 
aanleiding van het bezoek aan Bergen op Zoom. Het was een interessant bezoek echter de 
problematiek en oplossingen in Bergen op Zoom zijn heel anders dan de Brugstraat in 
Breukelen. 
 

5. Idee: BOA-Brugwachter 
Pieter de Groene polst bij de aanwezigen het idee om een BOA aan te stellen die naast 
toezicht in het centrum van Breukelen ook de brug bedient en liggeld int. De KBG stemt 
positief tegenover dit voorstel. 
 

6. Rondvraag 
Pieter de Groene stelt voor om een pilot te starten. De gemeente doet een inrichtingsvoorstel 
en legt dit voor aan de KBG. 
Verder wordt door Martijn Eikelenboom voorgesteld om de steeg bij de brug bij het 
plangebied te betrekken. Hier wordt mee ingestemd. 
 

7. Sluiting De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering. 



 

 

Gespreksverslag Bijlage 7 
Klankbordgroep VRI Brugstraat 
 
Aanwezig 
Gabriella van Strien, Steef Cornelissen, Irma Gondrie, Frederique Kamp, Martijn Eikelenboom, Bertien Koole, Elly Halbmeijer, 
Jaap Pol, Sia Burggraaf,  
Dirk Gerwig, Barbara van Heusden, Doni Boelhouwer, John Engels, Pieter de Groene (voorzitter), Paul van de Bovenkamp, 
Rick Knoops  (verslag) 
 
Datum   13 oktober  2014     Plaats    Breukelen, Raad- en trouwzaal     Tijd    19:30-21:30 uur 
 

 
1. Welkom en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. 
Willem Sorel is vanavond verhinderd en wordt vervangen door Elly Halbmeijer en Jaap Pol. 
Sia Burggraaf heeft zich afgemeld.  Zij heeft in een mailtje haar bevindingen weergegeven. 
Op de agenda staat eigenlijk maar één punt: De evaluatie van de proef Brugstraat volgens het 
Shared Space beginsel 
 
 

2. Ingekomen stukken 
- Brief over de bevindingen van mevr. De Regt 
- Brief over de bevindingen van dhr. Stekelenburg 

Dhr. Cornelissen geeft aan dat de inhoud van de brief van mevr. De Regt meer betrekking heeft op 
de noodzaak van een 2de Vechtbrug dan op de Pilot. 
Dhr. van de Bovenkamp geeft aan dat in de brief van dhr. Stekelenburg een beeld van de 
geschiedenis van deze situatie gegeven wordt en wat nog mogelijkheden zijn. Dit is ter kennisgeving 
aan genomen. 

 
3. Evaluatie 

Dhr. Gerwig: 
- Het beeld is al beter en vriendelijker dan het was. Hij geeft aan positieve geluiden te horen.  
- Hoewel een bredere weg kan leiden tot harder rijden, maar dit is een gedrags- en 

mentaliteitsverandering. 
- Door het weghalen van de paaltjes kunnen voertuigen dichter bij de huizen komen. Dit 

gebeurt ook, met als gevolg dat er bij het verlaten van de woning onveilige situaties ontstaan. 
Het op afstand houden van de voertuigen is zeer wenselijk. 

 
Dhr. Pol:  

- De landbouwvoertuigen die door de brugstraat komen zijn veel te groot. 
- Dhr. Pol sluit zich verder aan bij dhr. Gerwig. 
- Er is overlast van de pizzeria door de klanten en scooters.  
- Melding: Er stond een betonwagen te lozen, waarbij de gehele weg geblokkeerd was. Er was 

geen vergunning of politie aanwezig. 
 
 
Mevr. Gondrie:  

- Vanuit de fietsersbond is de situatie verbeterd, omdat er nu uitgeweken kan worden. 
- Harder rijden wordt niet echt ervaren. 



 

- Het bord bij de spiegel is overbodige geworden en zou weg kunnen. 
 
 
 
Mevr. Koole: 

- De verkeersveiligheid is op het oog beter 
- Het gebruik van de Watersteeg tijdens de werkzaamheden is mogelijk 
- Er zijn geen opstelstroken aanwezig, waardoor er nog wel eens getoerd wordt. 
- Het is nu nog lastig te zeggen of de proef echt geslaagd is.  
- De doorgang vanaf de Straatweg, via de Kerk Brink, richting de Vecht niet toegestaan, maar 

wel mogelijk. Beter aangeven is nodig. 
- Jammer dat de besproken verkeerregelaars er niet waren. 

 
Mevr. van Strien: 

- Vraagt zich af hoe het zit met de verantwoordelijkheid zit als er als gevolg van deze nieuwe 
situatie er een ongeluk gebeurd? De gemeente? 

-  Voorstander van landlicht. 
- Kan er een verkeersspiegel komen op de Zandweg (de brugstraat in) vanuit Maarssen? 

 
Dhr. Dirk Gerwig vraagt zich af hoe het juridisch gezien zit met de indeling van de weg i.v.m. de 
aansprakelijkheid.  
Reactie van dhr. van de Bovenkamp: de weg wordt ingedeeld conform de gestelde richtlijnen van 
‘Shared Space’.  
 
Dhr. Eikelenboom:  

- Beter aangeven dat er een nieuwe situatie is in de Burgstraat op Zandpad en Damstraat. En 
aangeven wat de rol van de weg is. 

- De verandering van de situatie heeft het niet echt beter, maar ook niet slechter gemaakt. 
- Door het weghalen van de paaltjes zijn er, voor het gevoel, meer zwaardere landbouw 

voertuigen gekomen.  
- De landbouw voertuigen hebben meer ruimte gekregen en kunnen eenvoudiger door de 

straat rijden. Het gevolg is dat er meer overlast is van trillingen. 
- De aankleding van de straat kan beter met bijvoorbeeld bloemen aan de burg. 

 
Mevr. Halbmeijer: 

- De verkeersveiligheid lijkt beter te zijn, maar het is lastig te beoordelen of de pilot geslaagd 
is. 

- De klanten vinden het prettiger dan voorheen.  
- Toch kan de indeling duidelijker. 
- Er wordt langzamer gereden en er zijn minder conflicten. 

 
Mevr.  Kamp: 

- Op het eerste gezicht is het beter geworden. 
- Bij de bewoners zijn er 50/50 positieve / negatieve reacties. 
- Bij de brug wordt vaker de motor afgezet als deze open is en de snelheid in de straat is 

lager. 
- Het gaat de goede kantop, alleen het spitsverkeer is nog behoorlijk asociaal (hard rijden 

e.d.). 
- De bloembakken voor de deur van mevrouw staan niet goed. 
- De nieuwe situatie trekt groter (landbouw) verkeer aan. Dit landbouw verkeer hoort hier niet 

thuis en moet via de brug in Nieuwersluis gaan. Hier moet met LTO over gesproken worden.  
- De pizzeria zorgt voor overlast door dat de scooters en de klanten voor de deur parkeren en 



 

daarbij half op de weg/rijbaan staan. Handhaving is hier nodig. 
- De Brugstraat is het smalst bij de bakker en de pizzeria. Hier moet de situatie nog verbeterd 

worden. 
- “De situatie gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet”  

 
Mevr. van Heusden: 

- Er moet gehandhaafd worden tijdens die piekuren. 
 
Dhr. Cornelissen: 

- Bezoek van de Brugstraat was tijdens een rustige periode, daardoor maar weinig problemen 
en moeilijkheden gezien.  

- Wel een extreem landbouw voertuig gezien (dhr. Fokker) 
- Ook kwamen er voertuigen vanaf de Kerkbrink de Brugstraat inrijden. 
- De aankleding van de Brugstraat mag beter. 
- De verkeersregelaars waren niet aanwezig. Wellicht moeten deze op bepaalde dagen 

preventief aanwezig zijn.  
- Het opstellen aan de kant van het zandpad kan duidelijker aangegeven worden. 

 
Mevr. Boelhouwer: 

- Er is nu een rustiger straatbeeld. 
- Voorstander om de brugwachter, zoals besproken, een belangrijkere rol te geven. Hij moet in 

ieder geval aan geven dat de motor uit moet als de brug open is.  
- Voorstel tot het plaatsen van palen zoals in Loenen aan de Vecht. 

 
Dhr. Engels: 

- Vindt aansluiting bij de opmerkingen van de anderen. 
- Er komt meer verkeer vanaf de Kerkbrink richting Brugstraat. 
- Heeft voorkeur van een landlicht. 
- Wat zijn de mogelijkheden om de weg op gezette tijden af te sluiten? 
- Er staan meer fietsen geparkeerd in de straat 
- Het is wenselijk dat er meer gehandhaafd wordt. 

 
Reacties van dhr. van de Bovenkamp: 

- Bij de cafetaria is het gevelbord eraf gereden. Om te voorkomen dat dit bij het nieuwe bord 
weer zal gebeuren, wordt ter hoogte hiervan het paaltje terug geplaatst.  

- Wat betreft de bakker is er, naar aanleiding van het krantenartikel (moment opname), over 
het algemeen toch een positief beeld. Klanten geven aan dat de straat vriendelijker is 
geworden. Met de bakker is afgesproken dat het reclamebord tijdens opening aan de zijde 
van de Kerkbrink wordt geplaatst. Hierdoor ontstaat een luwe ruimte direct voor de winkel. 

- Over de verkeersregelaars: het is een budget kwestie en was niet echt onderdeel van de 
proef. 

- De politie heeft aan gegeven dat handhaving op landbouw voertuigen lastig is, omdat de 
wetgeving alleen spreekt over excessen (zoals onbedekte messen e.d.). 

- De brandweer heeft in haar evaluatie aangegeven tijdens de pilot geen problemen te hebben 
ondervonden. De brandweer geeft aan dat de doorstroming is verbeterd. De brandweer heeft 
wel geconstateerd dat er nu vaker eventjes in de Brugstraat wordt geparkeerd.  

 
Dhr. Gerwig merkt op dat het dorp zich niet hoeft aan te passen aan de landbouwvoertuigen. 
 
Dhr. Engels vult aan dat het, door de aanpassingen, niet zo moet zijn dat de voertuigen een vrijbrief 
krijgen harder te rijden. 
 



 

Mevr. Boelhouwer vraagt of er een wettelijk maximum toegestane massa is voor de brug?  
Dhr. van de Bovenkamp reageert dat dit op de brug staat ( max. aslast is 4,8 ton per as ). 
 
 
Mevr. van Strien of het niet mogelijk is de brug op bepaalde tijden dicht te laten?  
Dhr. de Groene reageert hierop dat er afspraken zijn met de Provincie dat er geen zogenaamde 
‘window tijden’ zullen zijn wanneer de brug open kan gaan. Er wordt nog overlegd over de 
mogelijkheid of er afspraken te maken zijn dat de brug in de ochtend en middag niet open mag gaan 
i.v.m. komen en gaan van scholieren. 
 
Samenvattend: 
Na deze vragen stelt dhr. de Groene voor het vervolg van de proef te bespreken.  
Hij geeft aan dat de gemeenteraad het besluit neemt en op dit moment voorstander is van een 
landlicht. Maar dat zij nog open staan voor de conclusies van deze klankbordgroep. 
Daarnaast geeft de voorzitter een samenvatting van de veel genoemde punten: 

- Het landbouwverkeer wordt als een doorn in het oog ervaren en dat de handhaving daarbij 
beter kan. 

- De straat oogt vriendelijker, veiliger en er wordt minder hard gereden. Het is nu beter dan het 
was.  

- De breedte en hoogte beperking moet duidelijker aangegeven worden. 
- Het stopverbod moet gehandhaafd worden. 
- Er moeten verkeersregelaars komen. 
- Het opstellen aan de kant van het Zandpad moet duidelijker. 
- De taken en bevoegdheden van de brugwachter moeten worden uitgebreid. 
- Verbeteren van het uiterlijk van de straat. Dit door het aanbrengen van meer bloembakken 

voor een leuke aankleding. Hierin kunnen de bewoners aan deelnemen. 
- Handhaving zal gebeuren als alle verkeersborden en –besluiten kloppen. 
- Als er automatische bediening zou komen, dan zijn er camera’s aanwezig. Deze zouden dan 

ook gebruikt kunnen worden voor handhaving. 
- De discussie over het uitbreiden van de taken van de brugwachter. 

 
Belangrijkste conclusies: 

- De klankbordgroep is het ermee eens dat het Shared Space principe voor de Brugstraat 
verder wordt uitgewerkt. 

- De indeling blijft zoals die nu is (zonder paaltjes).  
- De nadere uitwerking zal door dhr. de Bovenkamp en het kenniscentrum Shared Space uit 

Leeuwarden gedaan worden. 
 
Vervolg: Wat doen we morgen? 

- Niet terug naar de oude situatie! 
- Er kunnen extra borden geplaatst worden met een toelichting als een ludieke actie. 
- Vanaf de Kerkbrink moet een bord komen, die het ontbreken van de doorgang naar de vecht 

aangeeft. 
- Iedereen die nog vragen of toevoegingen heeft kan bij dhr. van de Bovenkamp terecht. 

   
Planning in fasen: 

- Concept ontwerp 
- Bespreking in de gemeenteraad in december 
- Definitief ontwerp 
- Uitvoering in het voorjaar 

Dhr. van de Bovenkamp geeft aan dat de werkzaamheden nog afhankelijk zijn van de staat van de 
riolering. Ook geeft hij aan dat de werkzaamheden i.v.m. het weer in het voorjaar zullen plaatsvinden 



 

en naar verwachting ongeveer 3 weken gaan duren. 
 
Datum van de volgende Klankbordgroep bijeenkomst zal bepaald worden na de herfstvakantie. Dit 
zal per mail door dhr van de Bovenkamp worden doorgegeven. 
 

4. Rondvraag: 
- Dhr. Gerwig merkt op dat er camera toezicht zou moeten komen voor overbelasting van de 

brug. 
- Dhr. van de Bovenkamp geeft aan dat er geen palen meer terug komen, behalve tijdelijk bij 

de cafetaria (i.v.m. het afgereden bord). 
 

5. Sluiting: 
Onder dankzegging van ieders inbreng sluit dhr. De Groene om 21.20u de bijeenkomst. 

 
 
 
 
  



 

          Bijlage 8 
 
Van: G. de Regt [mailto:Grederegt@zonnet.nl]  
Verzonden: maandag 8 september 2014 22:26 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; 'jelle' 
Onderwerp: Vechtbrug, Breukelen 
 
Geachte lezer, 
Wilt u bijgaande info over de VECHTBRUG in Breukelen doorgeven aan de raadsleden, zodat ze 
zich vast kunnen oriënteren als binnenkort in de raad een besluit genomen wordt. 
Bij voorbaat hartelijke dank. 
Met vriendelijke groet, 
Mw. Gré de Regt, agoog, Breukelen 
 
 
Geachte  Raadsleden, 
Onderstaand een ingezonden brief en ervaringen op weg naar de Vechtbrug. Hopelijk wordt het 
eindelijk duidelijk dat de Vechtbrug niet geschikt meer is voor autoverkeer. Alleen wandelaars 
en fietsers kunnen er veilig gebruik van  maken als er geen auto’s rijden. Dit zijn kritische 
opmerkingen van een bewoonster die er bijna dagelijks in de zomermaanden gebruik maakt 
van de VECHTBRUG. Niet de toegangswegen zijn het probleem. De Vechtbrug is niet geschikt 
voor het huidige (auto)-verkeer.   
 

 
 

Ingezonden brief is in  de laatste week van juni geplaatst in de Vechtstroom en de VAR 
Het probleem DE VECHTBRUG.  
Op de inloopavond, 16 juni j.l., een mooie presentatie van het werk van Shared Space, maar wat 
het met het probleem VECHTBRUG te maken had ???  mij is dat niet duidelijk geworden. Er 
werd later gediscussieerd over de toevoerwegen naar de Brugstraat en de inrichting daarvan. 
Uit het voorstel bleek dat de Brugstraat weer teruggebracht werd in de staat van 1900 toen de 
VECHTBRUG voldoende was voor paard en wagen en voetgangers. Nu ja, DE VECHTBRUG werd 
niet bij naam genoemd. Er moest iets gedaan worden aan de toevoerwegen en aan de 
Brugstraat.   Is dat het werkelijke PROBLEEM ?   Anno 2014. 
 Breukelen is al enkele jaren Stichtse Vecht. De toenmalige Gemeente Breukelen had geld om 
een 2e Vechtbrug te realiseren, maar werd Gemeente Stichtse Vecht en ja toen kwam die 2e 
Vechtbrug er niet.  
Vreemd in Loenen en  Maarssen is die 2e Vechtbrug gericht op auto’s, er wel en werd de (oude) 
Vechtbrug afgesloten voor autoverkeer, die gaan over de passend 2e Vechtbrug, die ook in 
Breukelen hard nodig is.  
Wat te denken van al het agrarische verkeer, al het toerisme en alle mensen die afhankelijk zijn  
om de Vecht over te steken in en rond Breukelen ? En wat te denken van het milieu ? Is wel eens 
gemeten hoeveel uitstoot er is van al die wachtende auto’s voor de Vechtbrug?  
Mijn vraag aan het Gemeentebestuur is nu: ‘besteed het gereserveerde geld aan een 2e 
Vechtbrug in Breukelen’. Gebruik het niet meer voor geldverslindend onderzoeken,  want die 
waren al door de Breukelse gemeente gedaan en lossen het probleem niet op.  
Mw.Gré de Regt, Breukelen 

 
 
 



 

Ongeluk met fiets begin proef 
Van: G. de Regt [mailto:Grederegt@zonnet.nl]  
Verzonden: vrijdag 11 juli 2014 17:12 
Aan: 'info@stichtsevecht.nl' 
Onderwerp: MELDPUNT BRUGSTRAAT 
Gemeente Stichtse Vecht,  
Graag een meldpunt voor de Brugstraat instellen, want de proef is niet voor de Vechtbrug toch ?  
11 juli 2014 bent u een proef begonnen voor de Brugstraat in Breukelen. 
Duidelijk is nu al dat het voor fietsers nog onveiliger is geworden. Kon er vroeg achter paaltjes 
nog op een recht stukje straat gereden worden, tenminste als er geen buxus, billboard of een 
winkelier zijn verkoop  uitgesteld had, nu heeft de Gemeente er bankjes en bloemstukken 
neergezet. 
 
Het gootje ligt er nu onbeschermd bij, want ook de paaltjes zijn weggehaald.  
 
Vanmiddag ca. 14.50 reed ik in de Brugstraat, de Vechtbrug was open voor boten, en eigenlijk 
was er alleen maar ruimte beschikbaar om door het levensgevaarlijke gootje te fietsen, want 
de auto’s stonden voor de brug te wachten. En daar waar dames cake en koffie uitdeelden, waar 
een bankje stond en waar een paaltje was weggehaald en ik uit het gootje op de straat voor 
de brug moest komen, ben ik gevallen met de fiets.  
Gelukkig ben ik er met schaafwonden vanaf gekomen, mijn fiets heeft schade opgelopen.  
Maar ja daar hoef ik geen aangifte van te doen bij de Gemeente, die er  verantwoordelijk voor 
is?  
Van de juridische ambtenaar krijg ik dan vast te horen “dan moet u daar maar niet rijden”. Zo is 
de Gemeente tenminste niet aansprakelijk. 
Gemeente doe acuut iets aan die onveilige situatie, die nu alleen maar erger is geworden.  
Een opmerking van een jongere “zouden de bedenkers in de zomermaanden zelf  wel eens op 
de fiets er gereden hebben”.    
Daar ben ik het volledig mee eens, want dan bedenk je zo iets gevaarlijks niet. 
Gré de Regt, Breukelen 
 
(Uiteindelijk, na 4e-mails van de Gemeente, deze  mail : 
Van: Bovenkamp, Paul van de [mailto:paul.van.de.bovenkamp@stichtsevecht.nl]  
Verzonden: donderdag 17 juli 2014 16:52 
Aan: 'Grederegt@zonnet.nl' 
Onderwerp: Meldpunt Brugstraat 
Geachte mevrouw de Regt 
Ten behoeve van de proef Brugstraat Shared Space wordt een dossier gemaakt met positieve en negatieve 
opmerkingen.  Uw melding van vrijdag 11 juli is inmiddels in dit dossier opgenomen. 
Zoals u weet is het de bedoeling om, als de proef slaagt, de goten weg te halen. In bijgaand persbericht wordt 
daar nader op ingegaan. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, 
Paul van de Bovenkamp  Beleidsmedewerker Verkeer en Mobiliteit   Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
Van: G. de Regt [mailto:Grederegt@zonnet.nl]                   mijn antwoord: 
Verzonden: maandag 21 juli 2014 10:03 
Aan: 'Bovenkamp, Paul van de' 
Onderwerp: RE: Meldpunt Brugstraat Geachte heer Bovenkamp,Dit is de 5e e-mail over mijn melding van 11 juli. 
Een kostbare melding!Is het niet handiger om in de Vechtstreek/VAR een (dossier)nummer op te geven waar 
meldingen terecht kunnen.  
Heb trouwens het idee dat mensen er wel over praten onder elkaar, maar officieel melden ? Vr. groet,Gré de Regt) 
 
 

 

mailto:paul.van.de.bovenkamp@stichtsevecht.nl


 

Enkele opmerkingen ervaringen over proef BRUGSTRAAT en andere toegangswegen 
a. Auto van het zandpad en auto uit de Brugstraat staan beiden half op de Vechtbrug, wie 

heeft er voorrang.  Beiden geven niet toe. Uiteindelijk rijdt  de auto uit de  Brugstraat 
terug.  Meerder keren gezien.  
Ach ja  op de Vechtbrug kunnen  2 auto’s  elkaar niet passeren  

b. Auto’s rijden vanaf de Danne en vanaf het Zandpad  - ze hebben haast- gelijk de 
Brugstraat in, de problemen laten zich raden ! 

c. Mooi plan  voor de toegangswegen naar de Vechtbrug – op een bankje zit een vrouw een 
ijsje te eten, doet gezellig aan, maar ja de Vechtbrug is open, auto’s staan te wachten, 
haar fiets staat midden  op de straat, dus auto er naast. Ben op mijn fiets ik kan  er niet 
langs, terwijl ik wil passeren, want  als de Vechtbrug dicht is wil ik naar De Meent. 

d. Tenslotte wil ik het als fietser even hebben over de zeer onveilige situatie met name in 
de Brugstraat, Dannestraat als je fiets vanaf de Vechtbrug (ook naar de brug) : 
1. als je een auto als tegenligger hebt in de Brugstraat word je gedwongen in de 

gootjes te fietsen 
2. rijd je vanuit de Brugstraat de Dannestraat op, dan staan er auto’s geparkeerd, 

auto’s te wachten, en je gaat van links naar rechts, kijkend waar een plekje is en als 
je geluk hebt rijd een andere fietser je net niet tegemoet, levensgevaarlijk ! 

3. en ja die gootjes, waar zijn die toch voor nodig ? Kan me voorstellen dat het bij een 
asfalt nodig is om het regenwater weg te voeren, maar er liggen hier straatstenen ?? 
 

Gemeente raad voordat u een besluit neemt, ga op drukke tijden bij de Brug over de Vecht in 
Breukelen  kijken.                        Gré de Regt, Stinzenlaan Zuid 212, Breukelen  
  



 

         Bijlage 9 
Meldingformulier 
Meldingnummer 201405100 
Referentienummer 

Rappeldatum 24-07-2014 Urgentie Normaal 
Ingevoerd door Cathelijne Dapiran Datum gemeld 10-7-2014 
GEMELD DOOR 
Naam N. van der Wiel 
Straat + huisnr. Port Broclede 13 
Woonplaats Breukelen 
Plaats 
Postbus 
Postcode 3621VP 
Postcode 
Telefoon Contactpersoon bedrijf 
Mevr liep met de kinderwagen een winkel uit in de Brugstraat en werd toen bijna geschept 
door 
een auto die vlak langs de winkel reed. Dit is nu mogelijk omdat de palen eruit zijn gehaald 
zodat 
er geen stoep meer is en 2 auto's naast elkaar kunnen rijden. Levensgevaarlijk. Graag reactie. 
 
 
 
Antwoord 
 
Van: Bovenkamp, Paul van de 
Aan: "natasha217@hotmail.com" 
Onderwerp: Klacht Brugstraat 
Datum: donderdag 17 juli 2014 14:30:00 
Geachte mevrouw van de Wiel, 
Op 10 juli maakt u melding van een bijna ongeluk in de Brugstraat door het ontbreken van de paaltjes. 
De paaltjes zijn verwijderd t.b.v. de proef “Shared Space” Brugstraat, waarvan u bijgaand het 
persbericht aantreft. Op 10 juli waren al wel de paaltjes verwijderd, maar nog niet de “compenserende” 
bankjes etc langs de gevel aangebracht. 
Het idee voor de inrichting op deze wijze komt van de bewoners van de Brugstraat zelf. De 
achterliggende gedachte is dat automobilisten hun gedrag aan aanpassen en voortaan stapvoets (15 
km/uur) door de Brugstraat gaan rijden en voetgangers en fietsers voor laten gaan. De auto’s zijn als 
het ware te gast. De bewoners van Zandpad en Scheendijk zullen binnenkort ook via een brief nader 
op een en ander wijzen. 
Uw melding zullen wij opnemen in het te vormen dossier voor de proef. 
 
Met vriendelijke groet, 
Paul van de Bovenkamp 
Beleidsmedewerker Verkeer en Mobiliteit 
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
paul.van.de.bovenkamp@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 48 14 M 06 300 23 441 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
  



 

          Bijlage 10 
Van: rob spruit 
Aan: Bovenkamp, Paul van de 
Onderwerp: brugstraat 
Datum: zaterdag 26 juli 2014 16:05:39 

 
Goedemorgen Paul, 
Ondanks dat ik het nut niet zag van de renovatie van de brugstraat, wil ik je toch 
een tussentijdse evaluatie sturen van mijn persoonlijk bevindingen. 
De hele dag heb ik zicht over wat er met de verkeersstromen gebeurt hier en 
vanaf het moment dat de paaltjes zijn verdwenen en de plantenbakken zijn 
opgehangen, lijkt de rust terugekomen te zijn in de straat. 
De plantenbakken zien er ook boven verwachting leuk uit en geven de straat een 
gezellige draai. 
Het is verbazend om te zien dat de fietsers zich veiliger wanen door gewoon 
midden op de straat te blijven fietsen en niet meer hoeven te laveren om de 
paaltjes en de goten. Als ze weten dat de fietser niet meer ondergeschikt is aan 
de auto dan is de angst ook minder om daar te fietsen. 
In deze betrekkelijk drukke maand met vele toeristen is het verkeer alleen maar 
vast komen te staan door opstoppingen verder in de herenstraat. 
Hoe het zich bij de brug gedraagt heb ik geen zicht op maar daar heb je 
connecties genoeg die je daarover kunnen informeren toch ? 
De mensen zijn gewend om in de spiegels te blijven kijken...... er is gemakkelijk 
te passeren. 
Zelf ben ik een paar keer met de fiets en met de auto door de straat gegaan en 
merk zelf ook de rust en de gemoedelijke sfeer die er nu heerst. 
Als de snelheid uit het verkeer gehaald wordt dan zal echt de brugstraat zo op 
deze manier prettiger zijn om te passeren. 
tot zover de berichten van Brugstraat 2. 
groet en een fijne week. 
rob 
Rob Spruit 
Bezoek onze website: fotodegraaf.nl 
Mail: info@fotodegraaf.nl | Tel: 0346-266969 
Adres: Brugstraat 2 - 3621 AH Breukelen 
 
  



 

          Bijlage 11 
Van: rob spruit 
Aan: sorel@xs4all.nl 
Cc: Bovenkamp, Paul van de 
Onderwerp: brugstraat 
Datum: zaterdag 20 september 2014 10:56:38 

 
Goedemorgen Willem, 
Vorige week stapte je vol goede moed bij mij de winkel binnen om te informeren 
over de situatie in de Brugstraat. 
Aangezien ik me totaal op de achtergrond heb gehouden in deze kwestie ben ik 
denk ik totaal objectief in de politieke aspecten hierin. 
Zoals ik je aangaf was mijn gevoel dat er veel meer rust en verdraagzaamheid is 
in de Brugstraat. het verkeer stroomt beter door, de fietsers lijken zich veiliger te 
voelen en mensen nemen ook meer de moeite om bijvoorbeeld met elkaar te 
praten in de straat. 
De opstoppingen die we de laatste weken zagen in de brugstraat waren laad en 
los-perikelen die verderop in de herenstraat plaatsvonden . 
zowel visueel als verkeersttechnisch vind ik persoonlijk de brugstraat enorm 
opgeknapt. Ik heb vrijwel geen zicht wat er aan de andere kant van de brug 
afspeelt ( daar waar de 'dames' wonen. ) 
Hoogstverbaasd was ik toen ik vanmorgen in het AD las dat 'men' de proef 
eigenlijk als mislukt beschouwt. Ok, het waren de woorden van een bakkersdame 
en van een van de ' dames' aan het begin van de straat, maar toch ! 
Natuurlijk heeft de dame van de bakker gelijk, evenals de snackbarhouder 
daarnaast als ze zeggen dat de auto's nu vlak langs de ingang snijden als ze een 
andere auto passeren, maar hiervoor hebben ze de vrijheid om bloembakken of 
borden te plaatsen om dit te voorkomen. 
Ik zal een kopie van deze mail sturen naar Paul van de Bovenkamp. 
Niet dat mijn indruk enige invloed zal hebben op de toekomst van de brugstraat, 
maar om toch die publieke opinie een beetje te corrigeren. 
met vriendelijke groeten, 
rob spruit. 
Rob Spruit 
Bezoek onze website: fotodegraaf.nl 
Mail: info@fotodegraaf.nl | Tel: 0346-266969 
Adres: Brugstraat 2 - 3621 AH Breukelen 
 
 


