
Inspreektekst commissievergadering 30 mei 2017 
betreffende reactienota GVVP Deel D 
 

Geachte Voorzitter en Commissieleden. 

In onze brief van 6 april met onze zienswijze over de peilnota Gemeentelijke Verkeers- en 
vervoersplan Deel D heeft u kunnen lezen dat een goede doorstroming van de 
verkeersbewegingen in de agrarische sector van groot belang is voor het behoud van de 
sector.  
Wij zijn van mening dat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het behoud van 
onze leefomgeving van groot belang is.  
Ook zijn wij van mening dat de agrarische sector hier een belangrijke pijler in is, die het 
landschap onderhoudt.  
Tevens vertegenwoordigt de sector een aanzienlijke economische waarde en verzorgt 
werkgelegenheid in het gebied.  
Om dit in stand te houden is het van groot belang dat de aan- en afvoerroutes in het landelijk 
gebied goed begaanbaar zijn voor de sector.  
Op deze manier blijft het ook aantrekkelijk voor jonge ondernemers om bedrijven voort te 
zetten en het gebied toekomstperspectief te bieden. 
In het GVVP zijn een aantal zaken opgenomen dat bovenstaande punten belemmert: 
- Zandpad 
- Erftoegangswegen 
- Kortrijk 
- Parallelweg N401 
- Portengse Zuwe 
- Brugstraat 
 
In het raadsvoorstel, heeft u kunnen lezen dat het College het voornemen heeft om een 
aantal van deze belemmeringen voor ons aan te passen. 
Wij gaan ervan uit dat u hierin meegaat? 
 
Vanavond willen verder van u horen, hoe de bestemmingsverkeersregeling eruit gaat zien? 
 
En horen waarom er bij de stukken van vanavond een brief zit van de Gedeputeerde  Mr. J. 
Verbeek-Nijhof over herinrichting van Zandpad tot fietsstraat? 
 
In de GVVP deel D heeft hier niets over gestaan? 
In onze recente overleggen met Wethouder de Groene en de heer Bovenkamp  is hier ook 
niets over gezegd? 
. 
Wij hebben tijd nodig om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor onze agrarische 
bedrijven als het zandpad ingericht gaat worden als fietsstraat.  
Daarom vragen wij u, hier voorlopig geen besluit over te nemen. 
 
met vriendelijke groet, 
namens LTO afdelingen NW Utrecht en Gooi, Vecht en Amstel 
Cornelis Jan Karsemeijer 
cjkarsemeijer@hetnet.nl 
06-24456003 
 
 



 
 
 
 
 


