
Bijlage 2 
Tekst van de inspraak van de heer Polspoel tijdens de vergadering van de commissie RGW op 25 
november bij agendapunt 2.1 Statenvoorstel Inpassingsplan ‘Spooronderdoorgang N226 
Maarsbergen’ 
 
‘Geachte commissieleden, 
 
Als bewoners van de Tuindorpweg zijn wij erg tevreden over het voorliggend PIP. Een ideale 
oplossing die tot volle tevredenheid bij alle betrokkenen leidt bestaat helaas niet, maar wij zijn ervan 
overtuigd dat met dit plan een goede middenweg gevonden is. Alles staat en valt natuurlijk met de 
uiteindelijke uitvoering en de blijvende inspraak en betrokkenheid van de inwoners van 
Maarsbergen, zeker van de mensen die dicht bij de ondertunneling wonen. 
Als bewoners van de Tuindorpweg voelen wij straks als geen ander de impact van de verplaatsing van 
de N226 en de constructie van de spooronderdoorgang. Wij hebben natuurlijk niet gevraagd om een 
N-weg vlak naast ons huis. Het kan niet anders dan dat dit op enige wijze tot extra overlast gaat 
zorgen. Juist daarom zijn wij blij met de keuze voor de Westvariant met gesloten Tuindorpweg omdat 
wij op deze wijze wat meer gecompenseerd worden voor de extra overlast. Wij hebben een gezin 
met jonge kinderen en het verdwijnen van het autoverkeer voor onze deur is een prachtig 
vooruitzicht. 
Wij hebben ook totaal niet het gevoel dat we onze verbinding met Maarn verliezen door het afsluiten 
van de Tuindorpweg, het is slechts een andere route die we straks moeten kiezen. En deze route 
geldt alleen voor de verbinding met de auto natuurlijk, met de fiets verandert er niets. 
Wij vragen u blijvend aandacht te hebben voor de daadwerkelijke invulling van het plan en de 
wensen van de bewoners hierover. 
Wij kijken uit naar het moment dat de schop daadwerkelijk in de grond gaat. Het is een lang traject 
geweest, veel mensen hebben hun mening gegeven. Het is goed als nu actie ondernomen wordt en 
het project voortgang gaat vinden. 
 
Dank u.’ 


