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Bewoners Maarssenbroek starten burgerinitiatief 

tegen afsluiting oprit naar A2 

 

Maarssenbroek – Vele tientallen bewoners, bedrijven en (wijk)organisaties in 

Maarssenbroek (gemeente Stichtse Vecht) maken zich ernstige zorgen over de aanstaande 

afsluiting van de oprit naar de N230, Zuilense Ring (de toekomstige Utrechtse Ring NRU) 

richting de A2. Ondanks jaren van melden, gesprekken, zienswijzen, overleggen, etc. met de 

gemeente gaat het college de plannen voor de afsluiting, toch doorzetten. De afsluiting is 

onderdeel van de nog te bouwen wijk Haagstede. 

“Door verschillende oorzaken is het al vaker voorgevallen dat de oprit onbereikbaar was. Dit gaf een 

enorme chaos in heel Maarssenbroek!” aldus één van de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief. 

“Natuurlijk weten we dat de druk op de woningmarkt enorm is en zijn veruit de meeste bewoners niet 

tegen de woningen. Desondanks kan wat ons betreft geen sprake zijn van de afsluiting voordat een 

goed toekomst vast alternatief wordt geboden. Nu is er helemaal NIETS!” Tijdens de drukbezochte 

bewonersbijeenkomst op maandag 20 januari werden zowel de bezwaren als oplossingen besproken. 

Bewoners gingen met elkaar in gesprek over de alternatieven. Duidelijk is dat veel bewoners zich 

gepasseerd voelen en de communicatie zeer onvoldoende. Alleen de bewoners van de wijken 

Bloemstede en Boomstede hebben een wijkbrief gehad, alle andere bewoners en dan hebben we het 

over 25.000 mensen die hier wonen en/of werken, zijn niet of onvoldoende geïnformeerd. Om dat 

verder te onderzoeken worden ook een petitie en bewonersenquête ingezet. “Het kan toch niet waar 

zijn dat de gemeente onze bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid in een weegschaal legt, zonder 

goed na te denken over de gevolgen?”  

Tijdens de Raadsvergadering van 28 januari aanstaande willen de Maarssenbroekers massaal naar 

Breukelen komen, om hun mening te geven, door gebruik te maken van het spreekrecht. Ook wordt 

via de website www.AfsluitingN230.nl alle informatie gedeeld met betrekking tot de aanstaande 

plannen van de gemeente. Om te laten zien dat het menens is, zullen ook andere acties worden 

gehouden in de openbare ruimte. “We roepen alle Maarssenbroekers en alle mensen die in 

Maarssenbroek werken op, de gemeente te laten weten dat het echt niet kan. Het mobiliteitsonderzoek 

die door Arcadis is gedaan, is verre van compleet en zal de afsluiting enorme gevolgen hebben voor de 

woon- en leefomgeving van alle bewoners in Maarssenbroek. Eerst een goede oplossing of alternatief, 

dan pas veranderen! 
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Noot voor de redactie:  

Woordvoerders: Diana Kragten of Femke Schoo via afsluitingn230@bewonersstichtsevecht.nl 

Onze website: www.afsluitingN230.nl 

video: https://player.demediahub.nl/video/149069459/wij-zijn-eigenlijk-de-baas-als-bewoners  

en http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/149071400/maarssenbroekers-willen-proef-met-afsluiting-toerit-zuilense-ring 

Fotobijschrift: 

de huidige oprit naar de N230 richting de A2 die gaat gesloten zal gaan worden en de andere foto geeft 

een impressie van de bewonersavond. De redactie kan de foto’s rechtenvrij gebruiken. Wat betreft de 

foto van de afslag is dit een screenshot uit een video van de gemeente naar aanleiding van het 

mobiliteitsonderzoek. Deze kan je hier vinden: https://www.bisonspoor2020.nl/mobiliteitsonderzoek-

maarssenbroek 
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