
 

Geachte voorzitter, Forumleden en alle aanwezigen, 

Hartelijk dank dat ik uw aandacht mag hebben voor het onderwerp van de aanleg van de Rotonde in 

Linschoten. 

Ik ben een sterk voorstander van de aanleg van deze rotonde om de volgende redenen:     

Het kruispunt is een lastige om rechtsaf te kunnen, rechtdoor maar vooral links af te slaan vanuit de 

v.d. Valk Bouwmanstraat richting Montfoort.  Als automobilist moet je letten op het fietspad waarbij 

van twee kanten langzaam verkeer komt  en de auto’s op de weg eveneens van twee kanten.  De 

auto’s zijn zeer snel bij het kruispunt, het zicht is kort, de bochten in de weg liggen dichtbij. Datzelfde 

geldt ook voor het fietspad. Met name bromfietsen, scooters en zelfs de E-bikes zijn sneller bij je dan 

je denkt. Dan spreek ik nog niet over de keren dat er ook gelijke tijd een auto of fietser uit het 

bospad komt. Ogen kom je dan tekort. 

Andersom voor de auto’s die uit het bospad komen en die linksaf naar Woerden willen is nagenoeg 

hetzelfde. Alleen zij hebben geen fietspad waarop zij moeten letten.  

De overige afbuigingen vanuit de v.d. Valk Bouwmanstraat naar Woerden en vanuit Woerden naar de 

v. d. Valk Bouwmanstraat zijn  vervelend en door het fietspad ook onveilig. Op die onveilige situaties 

zijn  alle alternatieven gericht. Daarom dat deze alternatieven onvoldoende zijn. Het grootste 

onveilige probleem wordt hiermee niet opgelost.  Namelijk links afslaand verkeer de N204 op. 

Ik ga dan ook op drukke tijden niet via dit kruispunt naar Montfoort.  Ik rij dan door het dorp,  door 

de wijk Rapijnen naar de rotonde van Rapijnen. Ik weet dat meer wijkbewoners dit ook doen. (X) 

U begrijpt dat wij heel blij waren toen we enkele jaren geleden hoorden dat er een rotonde komt. 

Wij waren in de veronderstelling dat deze vorig jaar al aangelegd zou worden. Dus voor ons kan het  

niet snel genoeg gaan om deze veilige situatie te krijgen. Ook onze bezoekers vooral familie en 

kennissen waren blij te horen dat er een rotonde komt. Zij geven regelmatig aan dat zij de kruising als 

zeer gevaarlijke beschouwen.  

Tijdens het Forum in de gemeente Montfoort is niet ingesproken door voorstanders van de rotonde. 

Immers de vraag of er een rotonde moet komen stond niet op de agenda, het was al bekend dat deze 

gepland staat, maar alleen een bestemmingsplanwijziging was het agendapunt. Ik weet dat er meer 

bewoners in de wijk Linschoten Noord deze rotonde graag willen. Ik heb geen actie ondernomen en 

daarom dat ik nu voor mijzelf spreek. 

Mijn man en ik wonen  aan de Meidoornlaan waarbij onze tuin grenst aan de M.A.Reinaldaweg, de 

provinciale weg   N204. Circa 70 meter vanaf het kruispunt. We weten dat we snelverkeer in onze 

achtertuin hebben. Daartegenover hebben wij een prachtig groen uitzicht tot aan het Linschoterbos 

met allerlei dieren zoals, vogels  en grazende beesten die daar vertoeven.  Dit willen we graag 

behouden. Wij zijn niet bang voor veranderende rijstijlen. Want nu wordt er vaak harder gereden 

dan 80 kilometer, straks moet men het gaspedaal tijdig loslaten. Wij kiezen voor de veiligheid, de 

rotonde. 

 



 

Bij de bijeenkomst van 2015 waren wij aanwezig en hebben wij onze zorgen geuit voor een aantal 

punten bij de herinrichting van het hele gebeuren w.o. de fietspadverlichting. Ons is toen 

gevraagdom dat in te brengen. Dat hebben wij ook gedaan. De toezegging is gedaan dat op het 

moment dat die herinrichting plaatsvindt wij uitgenodigd worden om daarover mee te denken. 

Wij hebbe het gevoel dat er wel heel goed naar ons is geluisterd, maar wij zijn uitgegaan van het feit 

dat die rotonde er ook gewoon komt.  

 (X) Verdere vragen wil ik graag beantwoorden.  Veel dank voor uw aandacht. 
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