
Gedeputeerde Staten van de provinde Utrecht,	 G t72	i'\ N D 

ter attentie van mw. D. Klomp,	 025  2 2. 05. 21116

Postbus 80300, 

3508 TH Utrecht. 

Linschoten, 21 juni 2016. 

Betr.: reconstructie N204 

Geachte mevrouw Klomp, 

Ingesloten treft u een petitie aan, gericht aan de provincie Utrecht. 

Wij begrepen dat u er zorg voor draagt dat de gedeputeerde verantwoordelijk voor ruim-
telijke ordening en mobiliteit, in dit geval mevrouw J. Verbeek, deze petitie ontvangt. U 
begrijpt dat wij uw bevestiging daarvan op onderstaande adres zeer op prijs stellen. 

Kunt u er tevens zorg voor dragen dat een kopie van deze petitie aan de Statenfracties 
ter hand wordt gesteld. 

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep Veilig Oversteken, 

Liefhov • • jk 44, 

3461 EX Linschoten. 

thh(&domos.n1 

06 537 422 44



VERZOEKSCHRIFT AAN DE PROVINCIE UTRECHT 

Betr.: maximum snelheid op de N204 

Wij, de werkgroep veilig oversteken uit Linschoten, sympathisanten en ondertekenaars, dringen er bij u 
op aan de maximum snelheid op de N204 vanaf de rotonde met de N228 (bij het tuincentrum te Mont-
foort) tot aan de gemeentegrens van Woerden te reduceren tot 60km per uur. 

Wij zien dat de N204 in toenemende mate gebruikt wordt door doorgaand (zwaar) beroepsverkeer. Wij 
constateren voorts, dat: 

• de N204 vanaf de kruising met de N228 een zeer bochtige en weinig overzichtelijke weg is, 

• dit wegdeel vele erfaansluitingen kent, 

• waaronder bedrijven met zwaar transport, 

• agrarische gebruikers dit wegdeel ook benutten, 

• er meerdere kruisingen zijn waar langzaam verkeer oversteekt (Engherzandweg, G. v/d Valk-
Boumanstraat, Korte Linschoten Westzijde, Van Rietlaan en Lage Kade), 

• de N204 direct grenst aan de bebouwing van Linschoten, waardoor dit wegdeel het karakter 
heeft van een gemeente weg i.p.v. een rechte en doorgaande provinciale weg, 

• de rijbaanverlichting bewust is verminderd om de lichtvervuiling te beperken en vooral vogels 
een meer natuurlijke omgeving te bieden in het buitengebied, grenzend aan deze weg, 

• mede door de aanleg van de geplande rotonde bij de G. v/d Valk Boumanstraat, de geluidsover-



last (met ernstige verstoring van de nachtrust als gevolg) en uitstoot aan fijnstof toenemen, 

• dat het wegdeel N228 (Oudewater-Montfoort) eveneens een 60km weg is, 

• dat de Vereniging Veilig Verkeer Nederland een 60 km weg bij de vele erfaanslultingen, kruising-
en met langzaam verkeer en het agrarische verkeer, aanbeveelt. 

Wij hoorden dat vele fracties tijdens de vergadering van 23 mei 2016 van de commissie mobiliteit van de 
Provinciale Staten, zich uitspraken voor een 60km begrenzing voor dit wegdeel. Ook de gemeenteraad 
van Montfoort sprak zich unaniem uit voor het instellen van deze maximum snelheid. De wethouder 
ruimtelijke ordening van Montfoort zegde toe dit, met nog enige vragen inzake de rotonde bij de G. v/d V 
B-straat, met de gedeputeerde te overleggen. Zij beloofde de gemeenteraad zich hier sterk voor te ma-
ken.



Liefhovendi 44,

it 

isman 

Correspond	res 

Met deze petitie ondersteunen wij de uitspraken van twee raden van volksvertegenwoordigers en 
verzoeken u uw eerdere besluiten te heroverwegen en in ieder geval deze maximum snelheid in te 
voeren. 

De werkgroep Veilig Oversteken, 

Namens de werkgroep 

3461 EX Linschoten 

thhOdomos.nl 

06 537 422 44 

Linschoten, 20 juni 2016. 

De werkgroep Veilig Oversteken bestaat uit, 

Mevr. G. Alkema-Westphal, dhr. W. en mevr, M.M. Boer-Verheij, dhr. E. de Goederen, 

dhr. F.W. de Groot, dhr. J-W. de Groot, dhr. G. Posse!, dhr. P. Romijn, mevr. M. Splinter, 

dhr. C. en mevr. N.W. Wüst.
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