
Onderwerp: afsluiting Maarssenbroekseslag t.b.v. Plan Haagstede 
 
Geacht college, geachte heer/mevrouw, 
 
Omdat ik 28 januari 2020 helaas niet aanwezig kan zijn bij de Raadsvergadering en 
derhalve ook geen gebruik kan maken van mijn spreekrecht doe ik bij deze een mail 
en maak hierbij gebruik van mijn schriftelijk “spreekrecht” om mijn uitleg/bezwaar 
kenbaar te maken. 
 
Ik ben tegen de sluiting van de oprit Maarssenbroekseslag 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 voor 
mijn gevoel plaatst het college zich op een voetstuk waardoor 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.  
Het kan toch niet waar zijn dat de gemeente onze bereikbaarheid, gezondheid en 
veiligheid in een weegschaal legt, zonder goed na te denken over de gevolgen? 
 
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 ons. Dit is voor 
mijn gezondheid als hart/longpatiënt absoluut niet goed. 
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. 
 
Door het realiseren van woningen bij Bisonspoor, Planetenbaan, Fujitsu en 
Haagstede zal de drukte alleen maar extra toenemen.  
 
Ik hoop echt dat het college een goede beslissing zal nemen wat in het belang is van 
mij en mijn gezin en ik ben van mening dat al het bovengenoemde ook geldt voor de 
huidige (en toekomstige) bewoners van Maarssenbroek. 
 
Graag zie ik een bevestiging van ontvangst tegemoet en dat deze in de 
Raadsvergadering meegenomen zal worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Patricia Spiekerman van Weezelenburg 
Bloemstede 102 
3608 TE  Maarssenbroek 


