Ingetrokken, de griffier

Motie N201 tussen Amstelhoek en Vreeland (gewijzigde versie)
De gemeenteraad in vergadering bijeen 20 november 2018
is van mening dat het plan van Provinciale Staten om in februari 2019 een richtinggevend besluit te nemen over een
toekomstbestendige N201 tussen Amstelhoek en Vreeland totaal niet besluit rijp is.
Constaterende dat
- in een adviesnota van de provincie vier denkrichtingen zijn opgenomen, die zo globaal zijn dat betrokkenen geen oordeel
kunnen vellen;
- dorpsraden, gemeenteraadleden en veel inwoners van de dorpskernen Loenersloot, Vreeland en Loenen aan de Vecht, die aan
de N 201 grenzen, totaal verrast zijn over de denkrichtingen, die het in dit stadium niet mogelijk maken om een verantwoorde,
duidelijke keuze te maken.
- per denkbeeld de voorgestelde ‘bouwstenen’ beter uitgewerkt moeten worden, zodat betrokkenen zich er goed
geargumenteerd over kunnen uitspreken

Van mening zijnde dat
- Stichtse Vecht meer proactief bij de zaak betrokken dient te worden
- dat er op het gebied van openbaar vervoer bij herinrichting en aanpassing van het gebied grote kansen liggen om stagnering
van het autoverkeer op te lossen en gelijktijdig het openbaar vervoer fors te stimuleren en daardoor natuur, milieu en
leefomgeving van de inwoners minder belast worden
Verzoekt het college
- het college Gedeputeerde Staten op te roepen om het besluit inzake de denkrichtingen uit te stellen;
- de bewoners schriftelijk en via informatiebijeenkomsten te informeren over de verkeersproblemen en mogelijke
denkrichtingen;
- de bewoners te horen over de leefbaarheidsproblemen die zij nu en in de toekomst verwachten, ervaren t.g.v. de N201;
- de bewoners te betrekken bij de keuze en uitwerking van ‘de bouwstenen’ voor het traject Vreeland tot de aansluiting met de
A2;
- bij Gedeputeerde Staten op aan te dringen om eerst de mogelijkheden inzake openbaar vervoer nader uit te werken.
en gaat over tot de orde van de dag.

Het Vechtse Verbond

PvdA

Maarssen 2000

Mieke Hoek

Joseph Toonen

Riette Habes

Onderbouwing

Pas als er nader uitgewerkte denkrichtingen zijn en betrokkenen die plannen ook werkelijk goed kunnen beoordelen
en een mening geven kan er ook goed door de Provinciale Staten over geoordeeld worden.
Tijdens de bijeenkomst, 05-11-2018 met de Dorpsraden van Nieuwersluis, Loenen a/d Vecht, Vreeland, Loenersloot
en vele bewoners in het Dorpshuis te Loenen a/d Vecht werd door de projectontwikkelaar duidelijk gemaakt dat dit
een situatie wordt die 100 jaar impact heeft in het betreffende gebied. Hierom dient er voldoende tijd voorgenomen
te worden om tot de optimale keuze te komen
Voor meer info zie onderstaande link:

