
Van: secretariaatschaddelee <SecretariaatSchaddelee@provincie-utrecht.nl> 
Verzonden: maandag 21 maart 2022 14:31
Aan: Nico Bos <npabos@caiway.nl>
CC: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Wegaanpassing N402 Loenen aan de Vecht

 

Geachte heer Bos,

Op 2 maart jl. ontving ik van u een schriftelijke klacht over één van onze wegenprojecten. Het betreft 
het wegenproject op de N402, gelegen tussen Loenen aan de Vecht en de kruising met de N201. Uw 
klachtenbrief is woensdag 9 maart jl. in de commissie M&M behandeld, waarbij ook mevrouw Timmers 
van de Fietsersbond heeft ingesproken over dit onderwerp. 

Voor al onze projecten geldt dat wij een goede en zorgvuldige communicatie nastreven. Ook voor het 
wegenproject op de N402 streven we dit na. Op 15 november 2021 is er voor dit project een 
informatiebijeenkomst georganiseerd. Helaas kon deze bijeenkomst niet plaats vinden i.v.m. de 
onverwacht weer strenger geworden coronamaatregelen. Spoedig daarna is er door ons voorgesteld 
om een (digitale) klankbordgroep op te richten, waardoor het gesprek met bewoners en andere 
betrokkenen toch plaats kon vinden. Ook is er een website en een uitgebreide nieuwsbrief gemaakt. 
Op 6 december 2021 heeft de klankbordgroep voor het eerst digitaal overlegd. Tijdens dit overleg zijn 
er veel zorgen geuit over de voorliggende plannen. Als vervolg daarop is de wegsituatie buiten op 
verzoek van de klankbordgroep op 14 december 2021 bezocht. Ook u was daarbij aanwezig. 

In uw klachtenbrief geeft u aan dat de klankbordgroep unaniem niet akkoord kan gaan met het 
voorliggende plan voor de N402, omdat dit volgens u nog grotere risico´s voor de fietsende jeugd 
oplevert dan de oorspronkelijke wegindeling. U heeft uw klachtenbrief toegezonden als reactie op het 
uitblijven van een gedetailleerde verkeerskundige toelichting op het nieuwe wegontwerp. Aan onze 
projectleider voorbereiding heeft u tijdens de klankbordgroepvergadering van 28 februari j.l. met klem 
gevraagd alsnog een technisch inhoudelijk overleg te wensen. 

Zoals ook besproken in de commissie M&M zal uw klacht worden afgehandeld door de 
klachtencommissie via een eigen traject. Gelijktijdig met de behandeling van uw klachtenbrief zal 
conform uw verzoek op korte termijn een nader overleg met u en de andere leden van de 
klankbordgroep worden voorgesteld op een fysieke locatie in de buurt van Loenen.

Met vriendelijke groet,
 
Arne Schaddelee
gedeputeerde Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 
Communicatie en Participatie

mailto:SecretariaatSchaddelee@provincie-utrecht.nl
mailto:statengriffie@provincie-utrecht.nl
mailto:npabos@caiway.nl

	Van: secretariaatschaddelee <SecretariaatSchaddelee@provincie-utrecht.nl> Verzonden: maandag 21 maart 2022 14:31 Aan: Nico Bos <npabos@caiway.nl> CC: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl> Onderwerp: RE: Wegaanpassing N402 Loenen aan de Vecht

