
DIT IS DE INSPRAAKTEKST VAN DE WIJKCOMMISSIE BLOEMSTEDE 

 

Geachte commissieleden, geachte heer Klomps, 

Tegen de plannen voor het afsluiten van de Maarssenbroekse slag zijn bij elkaar opgeteld meer dan 
80 bezwaren ingediend. U noemt deze bezwaren zienswijzen. Daarmee geeft u direct al aan dat u ze 
niet serieus neemt. Dat blijkt ook uit de reacties die u daarop geeft. U wuift alle bezwaren eenvoudig 
weg. Suggesties die worden gedaan, beantwoordt u met ‘we zullen er naar kijken’. Wij hebben niets 
aan kijken, dat klinkt veel te vrijblijvend. Wij verwachten dat u inhoudelijk op suggesties ingaat en 
onderzoek doet. 

U beweert dat de capaciteit van de bestaande wegen groot genoeg is om de afsluiting op te vangen. 
U beweert dat het met geluidsoverlast en de luchtkwaliteit wel snor zit. U baseert zich hierbij op 
modellen. Modellen zijn gebaseerd op aannames, maar u geeft niet aan wat die aannames zijn. Wij 
hebben hetzelfde zien gebeuren bij de plannen voor de Zuilense Ring. Daar bleek bij metingen dat de 
modellen er flink naast zaten. Vertel ons wat de aannames zijn en speel geen verstoppertje. Leg uit 
wat uw motivatie is. Pas dan kunnen wij uw plannen op juistheid en haalbaarheid controleren en 
goede alternatieven aandragen. Wees democratisch! Sluit de Maarssenbroekseslag NA de vakantie 
een tijdje af en doe metingen. Wij durven te wedden dat u schrikt van de uitkomsten en dat u uw 
plannen onmiddellijk herziet. 

U wilt een nieuw distributiecentrum aan de Nijverheidsweg realiseren, wat in de vroege ochtend 
vrachtverkeer en dus geluidsoverlast en luchtvervuiling oplevert, op wegen die toch al zwaar belast 
en smal zijn. U wilt bij Bisonspoor hoge woontorens laten bouwen. Ook dat levert extra verkeer op, 
met genoemde gevolgen. Afgezien daarvan doen hoge woontorens geen recht aan het karakter van 
Maarssenbroek. Het stationsgebouw en de bebouwing er omheen doen al afbreuk aan het karakter 
en nu wilt u het nog erger maken. Plannen als deze zouden in een grote stad wellicht niet misstaan, 
maar in een klein stadje als Maarssen passen dergelijke plannen ten enen male niet. Wij zeggen 
nogmaals dat Maarssenbroek geen Manhatten aan de Maas (of aan de Vecht) is en dat ook niet mag 
worden. Weg met deze plannen! 

U bent een volksvertegenwoordiger, maar als u de vele bezwaren ziet die zijn gemaakt, dan blijkt 
duidelijk dat u NIET het volk vertegenwoordigt, maar iets anders. Wij kunnen niet bevroeden wat het 
is. Geef gewoon duidelijke antwoorden, herzie de plannen en luister serieus naar wat er leeft onder 
direct betrokkenen. 
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