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Afsluiting oprit Maarssenbroekseslag
Met dit wijkbericht informeren wij u over het voornemen om de oprit
Maarssenbroekseslag af te sluiten en de inloopavond van 16 december hierover.
Op 4 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan Haagstede vastgesteld. In dit
bestemmingsplan zijn 155 woningen opgenomen. De initiatiefnemer wil beginnen met
de realisatie en verkoop van de woningen. Een aantal van deze woningen komen op
de Maarssenbroekseslag. Daarom is het van belang dat de weg wordt afgesloten om
plaats te maken voor de nieuwe woningen. Om de weg officieel te kunnen afsluiten
moet er een onttrekkingsbesluit genomen worden. In onderstaand kaartje is
aangegeven welke weg wordt afgesloten.

Ontwerp-onttrekkingsbesluit
ter inzage
Het ontwerponttrekkingsbesluit is vanaf 9
december tot en met 13
januari te raadplegen op
www.bisonspoor2020.nl/mobili
teitsonderzoekmaarssenbroek. Het besluit is
ook in te zien op het
gemeentekantoor,
Endelhovenlaan 1 in
Maarssen (maandag t/m
vrijdag van 8:30 tot 17:00
uur). Een afspraak maken is
niet nodig.
Reageren?
Vanaf 9 december tot en met
13 januari kunt u een
zienswijze indienen. Een
schriftelijke zienswijze stuurt u
naar info@stichtsevecht.nl of
per post naar postbus 1212,
3600 BE in Maarssen. Daarna
worden de zienswijzen die bij
ons zijn binnen gekomen
beoordeeld. Er wordt bekeken
of deze aanleiding geven om
het besluit aan te passen.
Uiteindelijk wordt het besluit,
eventueel aangepast, ter
goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd. Dit
gebeurt in maart 2020 .

Afsluiting oprit heeft geen impact op de verkeersstromen
Door Arcadis is een integraal mobiliteitsonderzoek uitgevoerd naar de
verkeersstromen in Maarssenbroek. In dit onderzoek is gekeken naar wat de gevolgen
zijn van de ontwikkelingen, zoals Bisonspoor, Planetenbaan en Haagstede op het
verkeer nu en de toekomst. Uit het mobiliteitsonderzoek blijkt dat het afsluiten van de
oprit geen problemen voor de doorstroming oplevert. Dit onderzoek is te vinden op
www.bisonspoor2020.nl/mobiliteitsonderzoek-maarssenbroek
Inloopavond 16 december Experience center Bisonspoor 18.00 -21.00 uur
Op 16 december organiseren wij een inloopavond om u te informeren over het
onttrekkingsbesluit en hoe u een zienswijze kunt indienen. Ook kunt u uw vragen kwijt
over het mobiliteitsonderzoek.

Inloopavond 16 december
Experience center Bisonspoor
18.00 -21.00 uur
Het Experience center is te
vinden in winkelcentrum
Bisonspoor, bij de entree van
parkeergarage P2 (het
voormalige ABN kantoor)
Het betreft een inloopavond, dus
u hoeft niet precies om 18.00 uur
aanwezig te zijn.
Heeft u nog vragen?
Mocht u vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met Ilse
Vaartjes (projectleider
Ruimtelijke Ontwikkeling) of
Erwin Happel (adviseur verkeer)
via het telefoonnummer 140346.

