
Wijk bij Duurstede, 15 januari 2013 

Betreft: Onderhoud N227	
GESCAND 

•	023  2 1. 01.2013 

Provinciale Staten van de provincie Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht

Dit verzoek hebben wij oo naar Gedeputeerde Staten gestuurd. 
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Behandeld door: Maarten Kylstra 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk:	N227 15012013 
Afsehrift aan:	a,weth Burger,SBP(kyl), 

raad, dorpsplatform 
Aantal bijlagen:	1 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Al geruime tijd vindt er, in het kader van het onderhoud van de provinciale weg door Langbroek (de N227) 
overleg plaats tussen ambtenaren van de provincie Utrecht, de gemeente Wijk bij Duurstede en 
vertegenwoordigers van het dorpsplatform Langbroek over het meenemen van verkeersveiligheidsmaatregelen 
binnen de door u gestelde kaders. 

Er is een voorlopig ontwerp gemaakt dat op 30 oktober 2012 in een informatie avond aan de bewoners van 
Langbroek gepresenteerd is. Hierop zijn bij Li 34 reacties gekomen. Naar aanleiding van deze avond heeft het 
dorpsplatform te kennen gegeven dat de maatregelen niet ver genoeg gaan en zij hebben daarom nog eigen 
inventarisatieavonden gehouden. Deze hebben geresulteerd in een voorstel van het platform, ondersteund met 300 
handtekeningen van de dorpsbewoners. Kortom, het voorliggende plan heeft onvoldoende draagvlak in 
Langbroek. Ook naar onze mening is grondige herziening van het plan nodig 

Op 8 januari jl. heeft het dorpsplatform ingesproken bij de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. Dit heeft geleid 
tot de door alle partijen gedragen motie: 

De raad, gehoord de beraadslagingen, spreekt uit 
- Dat de raad het college en het Dorpsplatform steunt in hun gezamenlijk streven bij de definitieve plannen 

van de Provincie voor groot onderhoud aan de N227 (traverse) zoveel mogelijk rekening te houden met 
de leefbaarheid en veiligheidsaspecten en de ingebrachte reacties vanuit de inwoners; 

- Dit middels een brief kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie 
Utrecht 

Een afschrift van deze motie is bij deze brief gevoegd. 

Wij verzoeken uw college met klem al het mogelijke te doen om de door de bewoners aangedragen punten te 
verwerken in een aan_Fpas ontwerp. 
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en gaat over tot de orde van de dag. 
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Re(2. rlf. 2013-0801-M2 

Motie over een niet op de a2enda opgenomen onderwerp 

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 3januari 2013 

Onderwerp: 
Uitkomsten inventarisatie van suggestics en wensen inwoners bij groot onderhoud aan de 
Provinciale weg door Langbroek (N227) 

De Raad, 

Overwe2ende dat: 

de Provincie in 2013 met groot onderhoud aan de N227 start; 
in de voorlopi2e plannen door de Provincie geen gebruik gemaakt is van de 
mogelijkheid om de leefbaarheid en veiligheid in Langbroek naar ecn hoger niveau te 
brengen; 
de voorlopige plannen daardoor tot teleurstelling bij de inwoners van Lan2broek en 
de ouders van circa duizend schoolkinderen hebben geleid; 
het niet de bedoeling kan en mag zijn dat Langbroek en duizend schoolkinderen de 
kans niet wordt benut om de leefbaarheid en veiligheid op een hoger plan te brengen; 
het van belang is dat de gemeente zowel richting de Provincie, maar ook richting het 
Dorpsplatform een krachtig signaal afgeeft dat de huidige plannen van de Provincie 
aanpassing behoeven 

gehoord de beraadslaging, 

Spreekt uit: 

dat de raad het college en het Dorpsplatform steunt in hun gezamenlijk streven bij de 
definitieve plannen van de Provincie voor groot onderhoud aan de N227 (traverse) 
zoveel mogelijk rekening te houden met de leefbaarheid en veiligheidsaspecten en de 
ingebrachte reacties vanuit de inwoners; 
dit middels een brief kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 
van de Provincie Utrecht 
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