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Deze tekst is openbaar en wordt bij voorkeur voorgelezen bij het
agendapunt Spreekrecht.
Geachte commissie leden,
Op de vergadering van de Commissie Fysiek Domein op 01 juli 2020 staat
onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekseslag op de agenda.
Vanuit Wijkcommissie Boomstede willen wij de Commissieleden attenderen
op het vastgestelde bestemmingsplan Haagstede. Dat betekent dat de
Maarssenbroekseslag blijft of wordt verplaatst op het terrein van
Haagstede. Nu wij zijn geïnformeerd dat de verplaatsing geen optie
blijkt te zijn, omdat de Provincie en Rijkswaterstaat hierop tegen zijn
in verband met de scherpe korte bocht met direct daarna invoegen op de
N230 richting de A2. Dit feit gerechtigd ons inziens niet dat er
afgeweken mag worden van het bestemmingsplan. Wij willen u houden aan de
gemaakte afspraken binnen het bestemmingsplan. Vanuit Wijkcommissie
Boomstede geven wij de Commisseleden en gemeenteraad een negatief advies
betreft de afsluiting van de Maarssenbroekseslag vanaf de Floraweg,
zonder dat er een goed alternatief bestaat.
Wij beoogen voor de inwoners van Boomstede en Maarssenbroek een goede
leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid. Bij het afsluiten van de
Maarssenbroekseslag maken wij ons grote zorgen over de bereikbaarheid
als gevolg van verkeersdrukte. Deze verkeersdrukte verplaatst zich
daarmee tevens naar de in- en uitgang van de wijk Boomstede. Hierover
hebben wij al eerder onze zorgen geuit.
Wij zijn als Wijkcommissie Boomstede niet separaat geïnformeerd over
deze onttrekking. Dat betreuren wij ten zeerste. Zelfs in een
bijeenkomst in september 2019 waarin wij vanuit projectontwikkelaar en
Gemeente Stichtse Vecht, samen met een aantal bewoners uit Bloem- en
Boomstede, werden geïnformeerd over het appartementencomplex in de
nieuwe wijk Haagstede, is hier niet over gesproken. Wij hadden destijds
wel twijfels over de reactie van mevrouw Vaartjes op vragen over de
nieuwe verlegde oprit en de aansluiting daarvan op de rotonde, omdat de
nieuwe oprit op de tekeningen buiten beeld waren gehouden.
Wij willen de Commissieleden vragen om een goed onderbouwde beslissing
te nemen en een juist advies te geven aan de gemeenteraad, zeker gezien
de vele reacties en inbreng van vele inwoners.
Daarnaast zien wij graag dat de bewoners van Bloem- en Boomstede actief
betrokken worden bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe wijk Haagstede.
Met vriendelijke groet,
Chris Baggel
Wijkcommissie Boomstede

