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Onderwerp: 
Verkeersvei ligheid Koningslaan 
uitgang Amelisweerd. 

Houten, 5 Juli 2016

Geachte dames en heren, 

Allereerst verzoek ik U vriendelijk kennis te willen nemen van het bijgevoegde artikel over 
Tourbaby Mats en zijn ouders, uit de weekend bijlage van het AD van afgelopen zaterdag 2 Juli. 
Gisteren zijn Mats en zijn vader in de gemeente Bunnik op miraculeuze wijze aan de dood ontsnapt. 

Na een picknick ter ere van zijn eerste verjaardag, verliet hij, voorop gezeten bij zijn vader op de 
fiets, met zijn ouders het bos Amelisweerd, ter hoogte van de oprijlaan Oud Amelisweerd aan de 
Koningslaan, Bunnik. 

Er stonden 3 auto's te wachten om de Koningslaan op te rijden. 
Van de automobiliste van auto 2, een vrouwelijke arts, kreeg mijn zoon Jasper een seintje, dat hij 
eerst mocht vertrekken om over te steken. 

In hoeverre heeft meegespeeld, dat hij daardoor eerst naar rechts keek, waarvan geen verkeer 
kwam, vervolgens aanzette en toen van links een busje op hem en Mats zag afstormen (er mag daar 
80 worden gereden!!!), is niet duidelijk. 

Vervolgens speelt alles zich in een split second af, een botsing was onvermijdelijk. 

Mijn zoon heeft in een reflex zijn stuur kennel ijk toch nog naar rechts weten te draaien (hij weet 
daar door de klap zelf niets meer van), maar werd samen met Mats wel door het uitwijkende busje 
geraakt. Er is hierover een politierapport opgemaakt. 

"Daar gaan ze allebei", was de shockende en verlammende flitsgedachte van Rolien, de moeder, die 
alles voor haar ogen zag gebeuren. Op zijn eerste verjaardag. 

Per ambulance zijn zij al le drie, met zwaailicht en loeiende sirene, naar het UMC afgevoerd. 
Later werd Mats ter observatie in het WKZ opgenomen. 

Op miraculeuze wijze is mijn zoon fysiek amper gewond geraakt en bleek Mats niets gebroken te 
hebben. De opgezwollen builen achter op zijn hoofdje werden medisch gezien als "goed" ingeschat 
en tijdens de 24 uurs observatie werd gelukkig geen inwendig letsel geconstateerd. 

Bij deze bijna-dood-ervaring vraag ik mij af, hoeveel doden en gewonden moeten er op deze plek 
nog vallen, alvorens er een goed beveiligde overgang wordt gemaakt voor ouders, kinderen, 
bejaarden, voetgangers, fietsers, invaliden, en mensen die met een scootmobiel moeten oversteken. 
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Als vader van Jasper en opa van Mats, schoonvader van Rolien, smeek ik U daarom. 



den, is er een jaar later in dit eerste ju-
liweekeinde van alles te doen in de 
stad om het Tourgevoel een beetje vast 

Ivar Penris 
Utrecht 
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Weekend 

Een jaar na de Tourstart 
Dacht u vanmorgen, toen u wakker werd ook: 'Oh ja! Een jaar 
geleden vierden we in Utrecht de Tour de France!' Wij ook niet... 

Bewolking en regen strijden vandaag	te houden. De route van de proloog is 
om voorrang, vorig jaar	 uitgezet, vandaag is op een groat 
zuchue Utrecht onder	 scherm de eerste etappe 
een hit tegoll: Hoewel	Le	. van de Tour van dit 
het eigenlijk iets tt	 urz	jaar te zien en er is 
warm was, waren de Jelb	0 nog vecl meer (zie 
zomerse temperatu-	 festivalduvelo.corn). 
ren van het eerste	I J 111 4-6 Wie zeker warme

Het rompertje 
dat Mats van het 
AD kreeg, past 
niet meet, maar 
hij is nog steeds 
dol op nijntje, 
een ander ge-
boortecadeau. 
Inzet: Mats en 
zijn ouders een 

jam geleden. 
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weekend van juli een 
jaar geleden een belang-
rijke reden voor het enorme 
succes dat de Tourstarr in Utrecht 
werd. 

Om iets van dat gevoel vast te hou-
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herinneringen aan 
het Utrechtse Tour- 

weekend hebben, zijn	 &A 
Rolien van der Leeuw 
(30) en lasper Heems-
kerk (36) uit Houten. 
Terwijl Jasper zich 
opmaakte om met 
vrienden de pm-
long in het cen-
trum te gaan bekij-
ken, diende zoon 
Mats zich opeens 
aan. In plaas van 
wielrenners 
voorbij te 
zien tlit-
sen. 
haastten 
de aanstaande 
ouders zich naar 
het ziekenhuis. 
Toen NUB die T 
dag eenmaa I 
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Jeroen Komen uit Mois-
ten heeft tn de taatste -Les 
jaar zo'n 1000 vlieguren 
gemaakt 
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geboren was, werd het Tourgevoel wel 
ingehaald. „Met Mats op schoot en de 
tles in de hand heeft Jasper de weken 
daarna nog heel veel Touretappes op 
tv voorbij zien komen", zegt moeder 
Rolien. Maandag viert Mats een *ge-

wone'eerste verjaardag. 
„De Tour maakte zijn 
geboorte wel extra 
bijzonden" •P2a3 

zaterdag 2 juli 2016

Vlogger Enzo Knot kwam gister en M 
zijn woonplaats Zeist aan per heii-
kopter en maakte WV Make a Wish 
'juke kinderen hlij. En werd daar zelf 
ook vrolijk van. • 
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