
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Raadsgriffie
FW: Antwoord Zaaknummer 9686703 
zondag 3 april 2022 17:02:33

Aan B en W, de Raadsleden gemeente Woerden.
Geacht bestuur,
In de Telegraaf van vrijdag 1 april 2022 wordt aandacht besteed aan een voornemen door 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) voor een (bouw) project van 2,4 miljoen 
Euro om cellulose af te vangen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Leidsche Rijn.
Ik ben hierbij zo vrij Uw aandacht nogmaals te vestigen op de enige ontsluiting v/d 
zuiveringswerf op de Zandweg De Meern (fietsstraat met automobilist als gastgebruiker) te 
verwachten is dat vrachtverkeer dienaangaande de Harmelerwaard route naar de A12 zal volgen 
wat mijn inziens de doorgaande (snel)fietsroute zeer onveilig maakt, er is dus sprake van een 
ongewenste ontsluiting op deze fietsroute (ook nu al Berkhof bulk vrachtverkeer) 
Onderstaand mail van; verkeer.en.vervoer@utrecht.nl woensdag 9 februari 2022, antwoord 
zijner zaak nummer 9686703 aan ondergetekende.
Nogmaals er is een mogelijkheid van directe ontsluiting via aanwezige bestrating (oostzijde) van 
de gemeentewerf De Stits zonder daarbij de kwetsbaar(fiets) verkeer te kruisen of te voegen. 
Hierbij mijn verzoek aan U om Uw tot kennisname en invloed uitoefening.
Gaarne wil ik op de hoogte blijven van Uw besluit in deze Zaak.
Met vriendelijke groet,
[naam]
Verzonden vanuit Mail voor Windows

Van: 
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 20:34
Aan: Raadsgriffie
Onderwerp: FW: Antwoord Zaaknummer 9686703
Hierbij ontvangt u antwoordt v/d gem Utrecht op mijn mening dat de ontsluiting van de 
rioolzuivering Stichtse Rijn landen op de zandweg de Meern voor wat betreft bulk 
vrachtvervoerrioolslip via Zandweg Harmelerwaard Molenbrug Utrechtse straatweg ongewenst 
is m.b.t. de bedoelde snelfietsroute Utrecht/Woerden te meer daar bij ontwikkeling 
Vleuterweide diervoederbedrijf Broekhuizen t.p. is uitgekocht omdat m.b.t vrachtverkeer.
N.b. aan de oostzijde van de rioolwaterzuivering bevindt zich een ontsluitweg binnen de 
omheining van de Stits (gemeentewerf Utrecht.
Hierbij wil ik u attenderen m.b.t vrachtverkeer Raadhuislaan Harmelen dat vorig jaar het 
verkeersbord C7 gesloten voor vrachtauto’s was weg gedraaid v/d rij richting, heden is dit bord 
v/d paal verwijderd t.p.v. de hoek Reijerscop cq Reijerscopse overgang.
Mogelijk wilt u aandacht besteden aan deze zaken.
Vgr, [naam]
Verzonden vanuit Mail voor Windows

Van: verkeer.en.vervoer@utrecht.nl
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 15:33
Aan:[emailadres] 
Onderwerp: Antwoord Zaaknummer 9686703
Beste meneer [naam],

Onlangs heeft u een melding gemaakt over het verkeer die van de rioolwaterzuivering 
Stichtse Rijnlande komen.
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Ten eerste excuses voor de late reactie. Wegens de vele ruimtelijke ontwikkelingen in
Leidsche Rijn en in Vleuten - De Meern hebben wij een achterstand van meldingen bij
gemeente Utrecht.

Wij zijn blij met uw vragen en uw betrokkenheid bij de verkeersveiligheid in uw buurt.

Zo eenvoudig is het helaas niet om het verkeer via de Stits te laten rijden. Er moeten een aantal
dingen in de openbare ruimte aangepast worden, zo moet er wat verhard worden deel van het
gek moet verwijderd worden en juridisch moet dit geregeld worden. We zien nu geen aanleiding
om acuut maatregelen te nemen en dit aan te passen. 

Alsnog bedankt voor de melding. Wij wensen u een fijne dag. 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht, afdeling Mobiliteit

Telefoon 14 030 (verkort nummer) 
Vanuit het buitenland +31 30 286 00 00
Op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 en 17:30 uur
www.utrecht.nl/contact
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