Beste dorpsgenoten,
Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de
voorgenomen verkeersinrichting en overlast daarvan in onze omgeving.
De weg door Oud-Maarsseveen en Tienhoven dreigt namelijk de enig
overgebleven sluipverkeerroute tussen Hilversum en Utrecht te worden. Wat is er aan de hand?
De gemeente De Bilt wil Westbroek nu 100% gaan afsluiten voor spitsverkeer door het plaatsen
van camera's die kentekens uitlezen en mensen buiten Westbroek automatisch gaan beboeten.
Vergelijkbare plannen met andere uitvoering zijn er op het Zandpad in Breukelen en ook zijn er
(nog voor ons onduidelijke) afsluitingsplannen die samenvallen met de herinrichting van de
Gageldijk / Heerenweg.
Als laatste wordt voor de komende jaren gewerkt aan de rondweg Utrecht Noord, de Zuylense ring
wordt daarbij uitgebreid tot een volwaardig onderdeel van de snelweg met overkappingen en
vernieuwde afritten naar onze polder.

Wat houdt dit voor ons in?
Uit eerder onderzoek is gebleken dat het sluipverkeer waar wij nu mee te maken hebben vooral
verkeer is tussen Utrecht en Hilversum. Naar verwachting zal, als wij geen actie ondernemen, het
sluipverkeer sterk toenemen. Als bovenstaande afsluitingen doorgaan is de weg door ons dorp de
enig overgebleven sluiproute tussen Hilversum en Utrecht. Het totale volume van sluipverkeer in
de spits nu wordt geschat op 3000 verkeersbewegingen per dag in Tienhoven, 2000 in Westbroek
en ook 2000 op het Zandpad. Daarnaast is het onduidelijk in hoeverre de plannen met betrekking
tot de ringweg Noord bij Utrecht een impact op het verkeer bij ons zullen hebben. Binnen de
gemeenteraad is men daar, na de ervaringen met het vastgelopen verkeer bij de tunnels op de A2,
vooral beducht op.
Al met al dreigt er dus een aanzienlijke toename in verkeer met meer onveiligheid, verslechterde
luchtkwaliteit en leefbaarheid in het dorp. Daarnaast kunnen wij verwachten dat dit ook een
negatief effect zal hebben op de waarde van de huizen in Oud-Maarsseveen en Tienhoven.
Natuurlijk onderneemt de verkeerscommissie van de BTOM actie en lobbied bij de gemeentes
voor ons gemeenschappelijk belang.
Graag willen wij dan ook jullie mening horen en nodigen wij jullie uit op de Facebook-groep die wij
hiervoor hebben opgericht: https://www.facebook.com/groups/omtienhoven/
Met vriendelijke groet,

De Verkeerscommissie BTOM

