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Geacht College,
De wijkraad Vleuten De Meern heeft de planontwikkeling voor de hoofd- fietsroute langs de Zandweg in
De Meern met belangstelling gevolgd en steunt het plan om deze fietsroute aan te leggen, maar heeft grote
twijfels over de veiligheid van de wielrijders op het deel van de Zandweg tussen de Meernbrug, de Regenboogbrug
en de Europaweg.
Dit ondanks het feit dat U deze fietsroute zodanig wil inrichten dat de hoofdbestemming fietsers is en dat
auto’s “te gast“ zullen zijn. Wij delen hier de bezwaren van de bewonerscommissie van de Zandweg.
De wijkraad pleit voor een herkenbare fietsroute, die visueel onderscheidend is van een normale doorgaande weg.
Wij delen de zorgen van de betrokken klankbordgroep of het donkere zwartrode asfalt dat nu gepresenteerd is
wel voldoende afwijkt van de normale kleur.
De buurt ’t Weer heeft geen voorzieningen, zodat de inwoners van scholen en winkels in andere buurten
gebruik moeten maken. Gevolg daarvan is dat de Zandweg blijvend door autoverkeer zal worden gebruikt,
zolang er geen volwaardig alternatief is.
De wijkraad constateert dat er alleen een veilige fietsroute gerealiseerd kan worden voor de vele schoolkinderen
die hier dagelijks fietsen, als er geen auto’s anders dan bestemmingsverkeer, over dit deel (tussen Meernbrug,
Regenboogbrug en de Europaweg) van de hoofd- fietsroute mogen rijden.
Het ingenieursbureau Goudappel Coffeng heeft onlangs aangegeven dat zonder maatregelen m.b.t. de
verkeerscirculatie het aantal autobewegingen op dit traject niet zal afnemen.
De wijkraad adviseert u daarom nadrukkelijk om het mogelijk te maken dat het autoverkeer van en naar
‘t Weer gebruik kan maken van de bestaande autoroute aan de zuidkant van de busbaan op de Rijksstraatweg
door deze voor beide richtingen geschikt te maken.
Deze maatregel zal ook positieve gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid op de (aangepaste) Meernbrug.
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