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Geachte mevrouw Hoek, 

Bij deze treft u ons antwoord aan op door u op 26 mei 2020 gestelde vragen over de N228 in Montfoort t.h.v. 
Heeswijk. 

Toelichting: 
Voor 50PIUS is de verkeersveiligheid in de provincie heel belangrijk. Daarom zijn wij blij dat in de maanden juni 
en juli 2020 in opdracht van de provincie Utrecht aan de Provinciale weg (N228) in Montfoort groot 
asfaltonderhoud en een aantal wegaanpassingen worden uitgevoerd op het gedeelte tussen de rotonde met de 
M.A. Reinaldaweg (N204) en de rotonde Anne Franklaan/Jan de Rijkelaan. 

Onderhoud van de Provinciale weg (N228) tussen de Anne Franklaan in Montfoort en De Meern heeft nog niet 
plaats gevonden maar staat naar wij begrepen hebben wel op de planning. 

KVO 
De werkgroep van het Keurmerk Veilig Ondernemen van de gemeente Montfoort, bestaande uit ondernemers, 
politie, gemeente en brandweer heeft bij een schouw in juni 2017 van het bedrijventerrein Heeswijk gelegen aan 
de Provinciale weg N228 vastgesteld dat de verkeersveiligheid ter plaatse ernstig in het geding is omdat het 
terrein slecht vindbaar is vanaf de Provinciale weg omdat bewegwijzering naar het bedrijventerrein totaal 
ontbreekt. 

Vrachtwagenchauffeurs remmen hard als ze merken dat de afslag is gemist en moeten vervolgens keren op de 
provinciale weg. Het behoeft geen toelichting dat dit grote gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid ter plaatse. 
Het is slechts aan de oplettende weggebruiker te danken dat dit tot op heden niet heeft geleid tot zware 
ongevallen. 

De fractie van 50PLUS heeft hierover de navolgende vragen: 

Is het college bereid om bij komende onderhoudswerkzaamheden aan het weggedeelte van de Provinciale weg 
N228 tussen de Anne Franklaan in Montfoort en De Meern 

1. voor de afslag naar het bedrijventerrein Heeswijk aan beide zijden een tijdige en duidelijke 
bewegwijzering aan te brengen naar het bedrijventerrein en, 
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Antwoord: 
Ja, wij zullen in overleg met de gemeente bekijken of en hoe de bewegwijzering verbeterd kan worden. 

2. bij de afslag naar het bedrijventerrein Heeswijk aan beide zijden een uitvoegstrook aan te leggen zodat 
het overige verkeer niet onnodig belemmert wordt. 

Antwoord: 
Zoals in de bijgevoegde statenbrief van 23 april 2019 is toegelicht hebben wij hier niet voor gekozen. 
Het aantal bewegingen is beperkt en de kosten, mede vanwege het kopen en slopen van een woning, 
zijn erg hoog. Mocht het bedrijventerrein in de toekomst uitgebreid worden dan gaan we weer in 
overleg met de gemeente om te kijken wat er mogelijk is. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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