
Van: kelly klunder
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Inspreekrecht mbt de commissie 1 juli
Datum: maandag 29 juni 2020 07:39:01

Goedendag,  
Hierbij stuur ik mijn schriftelijk inspreekrecht opnieuw en zou dit graag openbaar geplaatst
willen hebben. Ik ga niet inspreken maar wil wel dat dit door iedereen gelezen wordt.
Ik sta nog steeds achter dit bericht en hoop dan ook dat de commissie woensdag  1 juli een
juiste beslissing neemt.

Geachte voorzitter, Burgemeester en Wethouders,

Door het realiseren van woningen bij Bisonspoor, Planetenbaan, Fujitsu, Haagstede en de
komst van Goodman zal de drukte in zijn algemeenheid alleen maar extra toenemen.

Denk aan:
1. De drukte en verkeershinder op de Maarssenbroekseslag gezien vanaf de Ruimteweg
alsmede de Burgemeester Waverijnweg. Het is nu al zo druk en ik hou mijn hart vast dat
door afsluiting de kans op ongelukken zal toenemen, mensen eerder geïrriteerd raken met
alle gevolgen van dien.
2. De fijnstof wat door de toenemende drukte fors zal toenemen voor de bewoners.
3. Door het toenemende verkeer aan 1 zijde zal het verkeer dag en nacht zorgen voor extra
geluidsoverlast. Denk aan al die mensen/bewoners die hier mee te maken krijgen en wat
voor invloed het zal hebben op hun leven.

Ik ben tegen de sluiting van de oprit Maarssenbroekseslag naar de N230 als er geen andere
oprit gerealiseerd zal worden.
Er is naar mijn mening onvoldoende stilgestaan bij de belangen van de bewoners en de
negatieve gevolgen wat dit allemaal met zich meebrengt. Dit is zo jammer en zo komen
jullie verder van de bewoners af komen te staan terwijl jullie er voor ons moeten zijn.
Het kan toch niet zo zijn dat projectontwikkelaars veel geld gaan verdienen terwijl de
bewoners hier overlast van krijgen en de bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid in een
weegschaal legt.

Ik hoop echt dat het college een goede beslissing zal nemen wat in het belang is van de
huidige (en toekomstige) bewoners van Maarssenbroek.

Met vriendelijke groet,

Kelly Klunder
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