
December, 2018 
 
Beste dorpsgenoten, 
Bij deze brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken zoals ze er momenteel 
voorstaan.  
De frustraties over de verkeersonveiligheid, de veel te hoge snelheid en vooral het 
sterk toegenomen vrachtverkeer  
begint voor veel inwoners een steeds grotere ergernis te worden. 
Vooral de zeer zware zandtransporten door Waternet en deze week nog door de 
firma Pauwi.v.m. nieuwe werken in Breukeleveen 
zijn een doorn in het oog van velen. Doordat vele dorpsgenoten direct een klacht 
hebben ingediend bij de gemeente Stichtse Vecht,  
zijn deze transporten direct tot stilstand gezet. Helaas wordt een ieder steeds weer 
opnieuw verrast door nieuwe transporten en lopen  
de frustraties alleen maar verder op. Bovendien is de verkeersveiligheid ernstig in het 
geding. 
De verkeerscommissie van de BTOM is al enige tijd bezig om tot een overleg met de 
gemeente Stichtse Vecht te komen, om diverse  
voorstellen te kunnen bespreken teneinde de verkeersveiligheid te kunnen blijven 
waarborgen. Half januari staat er een overleg gepland 
met de wethouder om te bespreken welke stappen er genomen kunnen worden om 
straks (in 2020) bij het wegonderhoud de weg opnieuw  
te gaan herinrichten, samen met de bewoners van Tienhoven & Oud-Maarsseveen. 
De verkeersveiligheid staat voorop, de snelheid moet er uit,  
de weg moet ingericht worden als een echte 30km weg zodat de politie dan ook 
maatregelen en controles kunnen uitvoeren, dit is momenteel  
wettelijk niet toegestaan. Voor de korte termijn moet er een tussenoplossing komen 
met betrekking tot het sluipverkeer en vrachtverkeer  
wat hier niets te zoeken heeft. Hierover zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten. 
Verder verzoeken wij u om contact te leggen met de Facebook-groep die wij hiervoor  
hebben opgericht: https://www.facebook.com/groups/omtienhoven/ 
 
Er is zojuist een poll gestart waarin de bewoners hun wens kunnen aangeven met 
betrekking tot herinrichting van de weg. 
 
Met vriendelijke groet, 
BTOM 
Verkeerscommissie 
 

https://www.facebook.com/groups/omtienhoven/

