Motie
Reg. Nr. M 15.1
Agendapunt: 15
Onderwerp: Verkeersveiligheid N402 nabij Sportpark de Heul te Loenen aan de Vecht
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 2 maart 2021, gehoord de
beraadslaging,
overwegende dat:
•
•
•
•

er op vrijdag 5 februari 2021 een ernstig verkeersongeval met een fietser heeft
plaatsgevonden op de N402 ter hoogte van Sportpark de Heul in Loenen aan de Vecht;
er al diverse malen ongelukken hebben plaatsgevonden ter hoogte van Sportpark de Heul en
nabij deze plek;
er al uitgebreid aandacht voor deze situatie is gevraagd (onder andere door vragen van onze
fractie binnen de gemeente en 50PLUS bij de Staten) maar er tot op heden geen maatregelen
ter vergroting van de verkeersveiligheid zijn genomen;
het college in eerdere berichtgeving heeft laten weten dat gedegen onderzoek naar de
verkeersveiligheid van de oversteek naar de sportvelden met een advies voor een
maatregelenpakket de hoogste prioriteit heeft en hierover in gesprek wil gaan met de
gedeputeerde;

van mening dat:
•
•
•

er op korte termijn reeds aanpassingen nodig zijn aan de verkeersveiligheid;
de situatie dusdanig onveilig is dat er niet gewacht kan worden op de uitkomsten van
vervolgonderzoeken door de Provincie;
er zo nodig tijdelijke oplossingen moeten komen die de veiligheid van overstekend verkeer
vergroten;

verzoekt het college:
1. om op korte termijn de ernst van de situatie onder de aandacht te brengen bij de
gedeputeerde van de Provincie;
2. de Provincie te verzoeken, naast het pleidooi voor een gedegen onderzoek, zo snel mogelijk
(tijdelijke) maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid op de N402 vergroten;
3. de raad tussentijds terugkoppeling te geven over het vervolg;
en gaat over tot de orde van de dag.
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