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Voorthuizen, 17 november 2014 

 

Geachte leden van de commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie. 

 

Plaatselijk Belang Voorthuizen is verheugd dat er eindelijk een eind lijkt te komen aan de al 

jarenlang durende discussie over een westelijke of oostelijke rondweg om Voorthuizen. 

Een rondweg is gewenst om het doorgaande verkeer óm het dorp Voorthuizen te leiden. 

Op deze manier kunnen de inwoners, toeristen en vele vakantiegangers genieten van alles wat 

het centrum van het dorp te bieden heeft. Met een rondweg kan het dorp verkeersluw worden 

gemaakt. 
 

Echter, Plaatselijk Belang Voorthuizen maakt zich ernstige zorgen over de voorgestelde 

maatregelen met betrekking tot het landbouwverkeer. Helaas is het in uw plannen niet 

toegestaan dat het landbouwverkeer gebruik maakt van de nieuwe provinciale weg. Dit heeft 

zeer nadelige gevolgen voor de kern van Voorthuizen. Een verkeersluw centrum, door de 

uitbreiding van de 30 km zone, is nagenoeg ontoegankelijk voor de grote landbouwvoertuigen 

van de agrariërs en loonbedrijven. Fietsers en voetgangers zullen in het gedrang komen door 

de grote voertuigen, met name door de vele oversteek bewegingen die zij in het centrum 

maken. 

Het landbouwverkeer veroorzaakt overlast en geluidshinder, dit maakt het centrum van het 

dorp minder aantrekkelijk als verblijfsgebied. 
 

Wij verzoeken u dan ook dringend om toe te staan dat het landbouwverkeer gebruik gaat 

maken van de nieuwe rondweg. 
 

Het volgende punt waar wij bezwaar tegen willen maken: 

Het viaduct bij de Overhorsterweg veroorzaakt landschapsvervuiling.  

Die weg is een belangrijke historische route waar geen viaduct past en zeker niet in dit 

landschap. Het bestaan en woongenot van bewoners in dit gebied wordt bedreigd. Wij hebben 

begrip voor het feit dat op die plaats een goede doorstroming van het verkeer gewenst is maar 

dat zou ook plaats kunnen vinden doormiddel van een rotonde. Naast het feit dat een rotonde 

beter past in deze landelijke omgeving bespaart dit ook geld. Een rotonde zou ook een goede 

oplossing kunnen zijn voor afwikkelen van het landbouwverkeer. 

Wij vragen aandacht voor dit punt. 
 

Ons laatste punt dat wij graag verwezenlijkt willen zien. 

Fietsende schoolkinderen, die aan de westzijde van de rondweg wonen, worden genoodzaakt 

een eind om te rijden naar school en het dorp Voorthuizen. De omrijdafstand is aanzienlijk. 

Een fietstunnel bij de Appelseweg zou een goede en veilige oplossing voor hen zijn. 

Wij vragen ook voor dit punt uw aandacht. 

 

Verder wensen wij u veel wijsheid toe in de nog te nemen beslissingen! 
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