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Inspreken tijdens de Commissie Ruimte op 15 september 2016 

 
Agendapunt: Verkeersvisie 2030 

 

Geachte voorzitter, wethouder en raadsleden, 

 

Mijn naam is Johan Wesseloo en ik vertegenwoordig VeiligVerkeerNederland afd. Harmelen 

met als functie voorzitter en secretaris. 

Vanavond wil graag iets zeggen hoe de Verkeersvisie 2030  tot stand is gekomen en mijn 

ervaring daarin met u delen. 

Daarbij genoemd dat collega Huib van Loo vanuit VVN namens het Dorpsplatform Harmelen 

ook heeft meegedaan. 

U heeft de visie allemaal ontvangen en kunnen lezen. Het lijkt mij goed om mondeling nog 

enige aspecten te benoemen. 

 

Het proces. 

Hoe is dat verlopen?  De participatie van inwoners was voor de gemeente nieuw. Naar mijn 

idee heeft die participatie hier goed gewerkt. 

Aselect zijn een aantal burgers uitgenodigd. Er waren pakweg 20 inwoners die deelnamen 

Verder vertegenwoordigers van de diverse wijk- en dorpsplatforms, de fietsersbond, LTO, 

winkeliersverenigingen, politie, brandweer en ook VVN-afd. Harmelen is gevraagd om mee 

te denken.  

Mijn persoon viel onder de categorie Experts; wat een eer viel mij te beurt. 

De groep had niet veel groter moeten zijn. Die was nu overzichtelijk en in de kleine 

werkgroepen kwam iedereen aan bot en kon zijn ideeën kwijt. Door elkaar te stimuleren, als 

het ware een soort kruisbestuiving, werden voorstellen ontwikkeld en verrijkt. 

 

De werkwijze 

Er zijn naast een kennismakingsavond een zestal inwonersbijeenkomsten gehouden. 

In april en mei iedere week op woensdagavond. 

De avonden stonden onder leiding van wethouder mevr. Margot Stolk en de organisatie was 

in handen van de kundige ambtenaar de heer Mike Bouman. 

 

De gemeente had een Team van Specialisten ingehuurd die samen een Consortium vormden. 

Naar mijn idee waren het zeer bekwame mensen die de avonden qua inhoud op voortvarende 

wijze verzorgden. 

Er zat een hoog tempo in, een snelkookpan genoemd,  men moest echt bij de les blijven wat 

bij verkeer zoals u bekend noodzakelijk is. Je liep anders direct achter en miste de aansluiting. 

 

Op de eerste avond konden in kleine groepen positieve- en negatieve verkeerservaringen 

genoemd worden die toen allemaal opgeschreven werden en in de visie terug te vinden zijn 

Op zich al een goede start voor het vervolgproces. 

Wat opvalt zijn de meerder opmerkingen over het foutief parkeren van auto’s en caravans op 

de stoep in woonwijken. 

Niet alleen gevaarlijk maar ook een aantasting van de leefbaarheid van de woonomgeving. 

Ik zie nog voor mij een foto getoond door de brandweer. 

In een woonstraat in Woerden stonden auto’s, klusbussen zodanig op de hoek geparkeerd dat 

de brandweerauto de straat niet eens in kon. 

 

De tweedeavond zijn we in groepen aan de gang gegaan en hebben over de thema’s: 
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Wonen, werken, winkelen en recreëren gesproken. Bij het laatste is het aspect 

Landbouwverkeer opgenomen.  

Telkens werd door het Consortium snel een samenvatting gemaakt van wat besproken was en 

die werd voor de volgende bijeenkomst toegestuurd. 

Men kon toen al reageren als er iets haperde. 

 

De inhoud. 

De volgende avonden is via  de verzamelde knelpunten steeds dieper op de materie ingegaan 

en gewerkt naar ambities en doelstellingen. Zoals nu in de visie opgenomen. 

Er waren telkens diverse sprekers die een presentatie gaven over aanverwante onderwerpen, 

Telkens konden de deelnemers daarop reageren en konden ze hun visie kwijt. 

Het consortium richtte zich soms te veel op  bijv. knelpunten in de stad Woerden 

Waarbij Wethouder Margot Stolk dan vroeg: “En hoe zit dat nu met Harmelen”.  

Vervolgens werden die dan in de volgende ronde getoond.  

De 5
e
 avond zijn we o.a. ingegaan op het categoriseren van wegen 

We hebben het gehad over erftoegangswegen, ontsluitingswegen en ook over woonstraten 

Nu is er geen uniform beleid daarover. Er is een voorstel daarover geformuleerd in de visie. 

Wij hebben bijv. de Acacialaan in Harmelen genoemd. 

Daar zijn een aantal parkeerhavens die loodrecht op de as van de weg aangebracht zijn  

Iets verder hebben de bungalows een oprit naar eigen terrein. 

Nu mag er 50 km/uur gereden worden. In wezen is dit een erftoegangsweg en zou er niet 

harder dan 30 km/uur gereden mogen worden. 

Daarnaast is het wel een ontsluitingsweg met weer 50 km/uur. 

We hebben daar een dwarsprofiel over getekend en voorzien van een mogelijke oplossing. 

 

Aangedragen punten. 

Naar mijn idee zijn de door VVN genoemde punten steeds correct weergegeven.  

Wat betreft de verkeersveiligheid in Harmelen zijn door ons een aantal bekende knelpunten 

ingebracht. 

Zie op blz. 16 figuur 23  

De Haanwijk, de kruising Haanwijk met de Randweg, de bocht bij de Hofbrug, 

Een aansluiting via de Oude Kerkweg op de Randweg en het landbouwverkeer door de 

Dorpsstraat. Wat betreft de Groenendaal zijn wij tevreden dat de gemeente ons advies heeft 

opgevolgd. Vorig jaar november heb ik hier daarover ingesproken. Jammer dat vandalen het 

klappaaltje omver hebben gereden.  

 

Handhaven 

Ook hier wil ik accentueren de roep uit de deelnemers om meer handhaving. 

 

Tot slot. 

Het hele proces heb ik als prettig ervaren. 

Ik heb het gevoel dat ik niet voor niets ben gekomen en dat je een bijdrage hebt kunnen 

leveren aan het samenstellen van de verkeersvisie 2030 

Als advies geef ik mee om, indien de visie wordt vastgesteld, de gratis kennis en kunde van 

bewoners en experts te benutten bij de uitwerking. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

VVN-afdeling Harmelen 

Opgesteld door J.C. Wesseloo 


