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• Petitie periode: 14-10-2020 tot en met 08-11-2020; 

• Aantal niet valide petities: 2x (wel opgenomen in de resultaten).  

Dit zijn ingediende petities waarvan email adres niet bruikbaar waren, 

wellicht foutief ingevuld door de ondertekenaar; 

• Aantal petities van niet belanghebbenden: 2x (niet opgenomen in de resultaten); 

Dit zijn ingediende petities waarbij de ondertekenaar niet in Alphen a/d Rijn 

of in de directe omgeving woont; 

• Aantal valide petities: 252; 

• Petitie is via Facebook 18 keren gedeeld; 

 

• Valide petities uitgesplitst naar woonplaats: 

o Alphen aan den Rijn:    237 (=94%) 

o Woubrugge:         15  

 

• Valide petities uitgesplitst naar wijken/buurten:  

buurt/wijk/plaats aantal in % 

Ambachtenbuurt 19 7,5% 

Feministenbuurt 29 11,5% 

Schepenbuurt 131 52,0% 

Stromenbuurt 30 11,9% 

Wielingen 5 2,0% 

Overig Alphen aan den Rijn 23 9,1% 

Woubrugge 15 6,0% 

 252 100% 

 

• Op-/aanmerkingen ingevuld door petitie ondertekenaars: zie detail overzichten  

 

Opmerkingen met betrekking tot: # in % 

Aanvullende bezwaren:  38 15,1% 

Eisen:  18 7,1% 

Aanvullend commentaar/opmerkingen 81 32,1% 

 

 

• Participanten met verzoek voor berichten opvolging en updates: 

 

Optie # in % 

Met berichtgevingen opvolging 202 80,2% 

Zonder berichtgevingen opvolging 50 19,8% 
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Samenvatting van aanvullend argumenten: 

 

Aanvullende argumenten door de petitie ondertekenaars gecategoriseerd: 

Ondertekenaar kan een of meerdere argumenten hebben genoemd 

 

Aanvullende argumenten in % 

Verkeerscirculatieplan, Verkeersveiligheid in geding/Staalweg al gevaarlijk / 

Sluipverkeer toename 35,6% 

Geen democratisch proces 22,2% 

Aantasting recreatie/natuur genot / karakteristieke bomen laan 17,8% 

Overeenkomst niet nagekomen 13,3% 

Noodzaak in-/uitrit niet aangetoond 11,1% 

Woningen 4,4% 

Arrogant gedrag gemeente 2,2% 
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Samenvatting van genoemde eisen: 

 

Eisen van de petitie ondertekenaars gecategoriseerd: 

Ondertekenaar kan een of meerdere eisen hebben genoemd 

 

Eisen in % 

Verkeerscirculatieplan/wijkontsluiting/sluipverkeer maatregelen 36,4% 

Beveiligde fiets/wandelpaden 22,7% 

Compensatie natuurschade 18,2% 

Echte participatie 9,1% 

Aanpassing kruispunt Staalweg Kalkovenweg 4,5% 

Handhaving 4,5% 

Onderzoek naar kwaliteit van de Staalweg 4,5% 

Watergebonden logistiek 4,5% 
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Samenvatting van gegeven commentaren/opmerkingen: 

 

Commentaar/opmerkingen van de petitie ondertekenaars gecategoriseerd: 

Ondertekenaar kan een of meerdere commentaren hebben genoemd 

 

Commentaar - opmerkingen in % 

Verkeersveiligheid in geding 31,1% 

Aantasting woongenot, natuur/groen gebied 18,5% 

Procedures niet gevolgd/APV 12,6% 

Staalweg ongeschikt 11,1% 

Noodzaak niet aangetoond 6,7% 

Geen democratische overleg 5,2% 

Woningbouw 5,2% 

Karakteristieke bomen laan 4,4% 

Verkeerscirculatieplan/Sluipverkeer 4,4% 

Gemeente gedrag beschamend/schokkend/geniepig 3,7% 
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Detail overzicht aanvullende argumenten genoemd door petitie ondertekenaars: 

1 Bestaande uit- en inrit is voldoende 

2 Aantasting van recreatie genot bij meer industrie 

3 Bebouwen met woningen voor bejaarden 

4 Bomen zijn al gekapt voor verlopen van bezwaartermijn. Er wordt dus tegen de regels al werk 

uitgevoerd. 

5 De noodzaak is niet aangetoond via een opgesteld en goedgekeurd verkeerscirculatieplan 

6 De Staalweg is nu al levensgevaarlijk door geparkeerde vrachtwagens, leswagens en proefritjes 

door garages. Weet u wel hoeveel fietsers gebruik maken van de Staalweg? 

7 Democratisch proces niet gevolgd 

8 Deze bomen staan er al vanaf 1950. deze zijn in onze gemeente zeldzaam daar de meeste nog 

geen 40 jaar halen. 

9 Door de extra uitrit en de geplande bebouwing, wordt de verkeersintensiteit in de (Woon)wijk 

ernstig verhoogd. 

10 Er is al een ingang. 

11 Er rijdt nu al veel te veel doorgaand verkeer over de Klipper. Zal dan alleen maar meer worden. 

12 Er wordt uitvoering gegeven aan de vergunningsaanvraag, terwijl de bezwaarperiode nog niet 

voorbij is? Geen (bekendgemaakte) plannen voor het gebied, maar wel alvast een uitrit? 

13 Geen chemische industrie of andere afbraak van onze mooie natuur . 

14 Geen duidelijke reden aangegeven voor maken inrit en kappen bomen 

15 Ivoren toren gedrag van de gemeente, waarom nu wel en eerst geen verlening. Bovendien, 

waarom geen betrokkenheid van bewoners gevraagd. Men zegt wel participatie van bewoners na 

te streven, doch het gedrag is daarmee volstrekt tegenstrijdig 

16 Levert gevaarlijke situaties op 

17 Niet gehouden aan afspraken bezwaartermijn 1 november 

18 Omdat de Staalweg de belangrijke toegangsweg tot onze wijk is, willen wij gekend worden in 

duidelijke veranderingen en inzicht hebben hoe die situatie gaat worden. 

19 Onveilig voor fietsers en wandelaars 

20 Procedurefout. Echt weer zoals de Alphense politiek werkt. Wat een amateurs. 

21 Slecht voorbeeld van goed bestuur en inspraak cq. Overleg met belanghebbenden en omwonende 

22 Stuitend arrogant gedrag van gemeente 

23 Tijdens de bezwaarperiode zijn niet herstelbare uitvoering werkzaamheden gestart 

24 Veel te smal gevaarlijke situatie 

25 Verkeersveiligheid in het geding. Gemeente laat de bewoners koud, geen participatie. 

26 Verkeersveiligheid met name schoolgaande jeugd. 

27 Wat gebeurt hier achter ons rug om?! Waarom? 

28 Wij zijn bang dat er veel verkeer door onze straat komt en daar wij geen trottoir hebben en er 

veel kinderen lopen, spelen en fietsen en er meer jongere mensen komen wonen is dit 

onverantwoord. Ook wordt er veel te hard gereden nu al! 

29 Woningbouw op het desbetreffende terrein. 

30 Maak meerdere keren per dag gebruik van de Staalweg. Het is al gevaarlijk door de geparkeerde 

vrachtwagens en door garagehouder wordt de Staalweg ook gebruikt als test weg en daardoor te 

hard gereden. 
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31 Zie schrijven Leefbare Omgeving Heimanswetering 

32 Schandalig dat dit is al is uitgevoerd binnen de bezwaar periode en dat het erop lijkt dat dit 

zonder gevolgen gedaan kan worden! 

33 STOPPEN MET BOMEN KAPPEN. + verkeersveiligheid 

34 Ik recreëer hier graag. De bomen rij is van veraf al te zien en deze bomen groeien niet zomaar 

terug. 

35 Veiligheid fietsers 

36 Behoud groen 

37 Er al die jaren, meer dan 70 jaar, één uitrit geweest. Waarom moet dit??? Kom het de 

investeerder beter uit? Mogelijkheid tot nog meer hallen? IDIOOT !!!! 

38 Veiligheid scholieren 
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Detail eisen opgesteld door petitie ondertekenaars: 

1 Alternatieve-wijk-ontsluiting 

2 Compensatie-natuurschade 

3 Fiets/wandelpaden-beveiligd, kruispunt Staalweg/Kalkovenweg-heringericht worden 

4 Helder-overleg met omwonende partijen over de plannen voor het gebied! Participatie-zeer-

wenselijk! 

5 herplanting-gelijksoortige bomen 

6 lokale-plannen-bespreken in openbare-raadsvergadering 

7 Ridderveld 2 ten westen van Eisenhowerlaan verboden voor vrachtauto's 

8 Uitrit alleen bij hoge uitzondering te gebruiken, goed afgesloten bij geen gebruik en veiligheid 

voor gebruikers Staalweg gegarandeerd door het herinrichten van de gehele Staalweg: rijbaan, 

fietspad, wandelpad 

9 Verbod voor vrachtauto's in Ridderveld 2 ten westen van de Eisenhowerlaan 

10 Verkeersveilige-situatie voor fietsers-en-automobilisten. Bomen-terug. 

11 Vragen om handhaving-vergunningsprotocollen. 

12 Zodra er ook maar 1 ongeval of bijna ongeval plaats vindt, staken van alle activiteiten op de 

betreffende locatie 

13 Zorgen voor een veilige-infrastructuur vlakbij woonwijken, school/woon/werkverkeer met 

kinderen, volwassen en ouderen. 

14 Zoveel mogelijk water-gebonden-bedrijven en via water-aan-en-afvoeren. 

15 De ontsluiting en brandnooduitgang kan beter. 

16 Er al zoveel groen verdwijnt in Alphen 

17 Een gedegen onderzoek naar de kwaliteit van de staat van de huidige dijk waar de Staalweg 

bovenop ligt. Met een te verwachten veiligheidsperspectief met en zonder extra ( bedrijfs-j 

verkeer. De resultaten hiervan uiteraard openbaar. 

18 Vrij liggend fietspad 
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Detail commentaren van petitie ondertekenaars: 

1 Aangezien er grote behoefte aan betaalbare woningen is zou deze locatie hiervoor benut moeten 

worden. Het metaalbedrijf Van Schip zal dan ook elders een andere plek moeten krijgen. 

2 
Al dan niet in overeenstemming met de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente 

Alphen aan den Rijn; Verkeersveiligheid is niet gebaat bij een in-/uitrit halverwege de Staalweg; 

Staalweg is een onderdeel van een belangrijke fietsroute voor scholieren, recreanten en 

woon/werkverkeer, waar de fietsers beschermd moeten worden; Wat is de noodzaak voor deze 

in-/uitrit voor het nieuwe bedrijven terrein?; De mogelijke en onmogelijkheden om intensief 

(vracht) verkeer toe te laten op de Staalweg; Verstoring van het uiterlijke aanzien van de Staalweg 

zal op een onaanvaardbare wijze worden aangetast (het onnodig kappen van bomen); 

3 alles gedaan word zonder overleg met bewoners. 

4 Bij een in of uitrit halverwege de Staalweg te grote wagens de randen van het draaipunt te veel 

belasten 

5 De gemeente ondanks eerdere afwijzing en overleg met de buurt, gewoon zijn gang gaat zonder 

overleg met de belanghebbenden. Alternatieven voor een verkeersluwe wijk zijn niet besproken 

noch zijn wij daarin gekend. De gemeente staat in dienst van de burgers en dat blijkt hieruit 

absoluut niet. 

6 De groenstructuur ernstig wordt aangetast. Tevens behoort het tot het Weteringpark. En dit moet 

ten aller tijden behouden blijven. 

7 Dit gewoon door wordt gedrukt terwijl tijd om bezwaar aan te tekenen nog loopt. 

8 Een extra uitrit schaadt de verkeersveiligheid, alsmede het aanzien van de Staalweg. 

9 Een rustige woonwijk zou rustig moeten blijven en verrijkt moeten worden met natuurgebied 

10 Er een uniek stuk Alphen is wat veel beter voor woningbouw gebruikt kan worden dan voor een of 

andere industrie 

11 Er eerst duidelijkheid moet komen over bestemming braak liggend terrein. 

12 er is geen goedkeuring van de gemeenteraad m.b.t. 

13 Groen moet behouden worden in deze omgeving. Wat is men daar van plan ? 

14 Het een slechte zaak is hier een bedrijventerrein van te maken terwijl de toegangswegen niet 

helemaal niet op berekend zijn, scholen in de directe gehuisvest zijn en er geluid- en 

milieuoverlast zal plaatsvinden 

15 Het niet waar kan zijn dat een eerdere gelijkluidende aanvraag was geweigerd. Blijkbaar als je het 

maar vaak genoeg probeert lukt het vast wel een keer?! Wanneer leert de gemeente Alphen aan 

den Rijn nou eens een keer dat ze transparant moet communiceren en daarbij bezwaren van 

omwonenden in acht moet nemen. 

16 Het nut van het aanleggen van een tweede oprit ontgaat mij volledig en brengt de veiligheid van 

alle weggebruikers in gevaar. Dat dit al in gang is gezet voor verlopen van de bezwaar termijn is 

schandalig en wettelijk zeer onjuist. 

17 Het volledig oneens ben met deze manier van besluitvorming en uitvoering. M.i. worden er hier 

spelletjes gespeeld! 

18 Ik ben het niet een met de gang van zaken , daar de gemeente eerst een plan afkeurt en dan 

zonder overleg met de buurtbewoners het zelfde plan goed keurt. Bovendien vind ik het een 

schande dat er in het geniep 3 bomen zijn gekapt, 

19 Ik ben het volledig eens met de inhoud van de petitie en vind dat de gemeente in het proces dat 

asn de huidige situatie ten grondslag ligt een bijzonder slechte beurt heeft gemaakt. 

20 Ik ben tegen de geplande ontsluiting op de Staalweg. 

21 ik bewoner ben in de buurt en hinder ga ondervinden van deze aanpassing. 

22 Ik heb bezwaar. 
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23 Ik heb grote bezwaren vanuit verkeersveiligheid en milieuschade tegen het exploiteren van nog 

een bedrijfsterrein in dit gebied. 

24 Ik in de wijk woon en dit niet wil 

25 Ik me erg verantwoordelijk voel voor het leef genot in onze mooie en heerlijke wijk. Beter de uit 

rit te maken naar de Kalkovenweg. 

26 Ik onderschrijf de aangevoerde argumenten, hoe is het mogelijk dat de gemeente Alphen niet de 

bezwaarperiode afwacht, hoe kan het dat zonder dat de vergunningaanvraag herschreven werd er 

wel toestemming wordt verleend. Wandelend over de Staalweg, wat ik iedere dag doe, was ik 

geschokt om 3 grote gekapte bomen te zien, of wat er nog van over is. Beschamend en 

schokkend. Hoeveel meer geluidsoverlast, naast Het Schip moeten we dulden. 

27 Ik ondersteun deze actie omdat regels met grote voeten overtreden worden. 

28 Ik onderteken de petit omdat de verkeersveiligheid van fietsers in gevaar komt. En er is reeds al 

een uitrit en een nieuwe heeft geen toegevoegde waarde en verslecht de situatie. 

29 Ik onderteken deze petitie omdat ik niet nog meer overlast wil van vrachtverkeer. Daarbij Vind ik 

de weg al erg onveilig omdat er ontzettend hard gereden wordt. 

30 Ik onderteken omdat de Schepenbuurt, ondanks de zeer slechte ontsluiting, gebruikt wordt als 

sluiproute richting Woubrugge, terwijl de infrastructuur daar niet op berekend is. 

31 Ik onderteken omdat het bestemmingsplan van het voormalig Bos Beton terrein nog compleet 

onduidelijk is, maar er nu toch al voor gekozen wordt om een extra inrit te maken. WHY?!! Wat 

weten wij nog niet, wat de gemeente al wel weet.... 

32 Ik onderteken omdat ik als bewoner van de Windjammer een frequent gebruiker van de Staalweg 

ben, zowel per fiets als per auto en soms als wandelaar 

33 Ik onderteken omdat ik bewoner/belanghebbende ben 

34 Ik onderteken omdat ik de argumenten van de actiegroep volledig ondersteun en ernstig bezwaar 

maak tegen de minachting van de gemeente door de bezwaarprocedures niet in acht te nemen en 

toestaat de werken uit te laten uitvoeren nog voordat de termijnen voor inspraak verlopen zijn. 

35 Ik onderteken omdat ik graag zou zien dat er iets komt wat de wijk en omgeving ten goede zou 

komen 

36 Ik onderteken omdat ik ook al 40 jaar lijd onder de geluidsterreur van de fa. Van Schip, 

Kalkovenweg. Het bedrijventerrein (geen industrieterrein!) Kalkovenweg is niet het afvalputje van 

Alphen. 

37 Ik onderteken omdat ik vrees dat er een grote stroom sluipverkeer op gang komt. 

38 Ik onderteken omdat wanneer er een vergunning wordt verleend, de leefbaarheid en veiligheid in 

deze omgeving aangetast zal worden. 

39 Ik rij altijd langs deze weg als ik de wijk uitga. 

40 Ik rijd regelmatig met de fiets langs de Staalweg en vind het er gevaarlijker op worden 

41 Ik teken omdat ik het niet veilig vindt als er een in- en uitrit komt. Vooral omdat ik en vele 

anderen daar fietsen en wandel. 

42 Ik vind dat dit gebied een andere bestemming moet krijgen. Bedrijfspanden genoeg in Alphen. Dit 

moet Woonbestemming krijgen. Daar is behoefte aan. 

43 Ik vind dat ondertekenen nodig is omdat er op geen enkele manier wordt geluisterd naar de 

bewoners die zeer terecht aandacht vragen voor de zeer onveilige situatie bij de Staalweg en de 

Kalkovenweg. 

44 Ik woon hier en ga hier hinder aan ondervinden 

45 Liever een woonwijkje op deze locatie. Daar zijn veel mensen en gezinnen mee gebaat. 

Bedrijfspanden zijn er genoeg in Alphen aan den Rijn. Helft er van staat nu leeg. 

46 Maak een uitrit op de Kalkovenweg, niet aan de Staalweg 
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47 Me zorgen maak over de hoeveelheid (extra) verkeer dat door de woonwijk zal gaan rijden, terwijl 

de straten in de woonwijk hier niet op zijn ingericht. Daarnaast maak ik me zorgen over de staat 

van de dijk wanneer hier veel en zwaar verkeer over zal gaan rijden. 

48 Mijn dochter moet hier langs fietsen en zou graag meer faciliteiten willen om de veiligheid voor 

fietsers te waarborgen 

49 Niet wil dat er weer industrie op dit terrein komt, maar woningen 

50 Om de verkeersveiligheid te beschermen. En ben tegen het nieuwe bedrijven terrein. 

51 Omdat ik A tegen de komst van de chemische fabriek ben B tegen het kappen van bomen. 

52 Raar punt voor een uitrit. 

53 Schoolkinderen, leerlingen van middelbare scholen op de fiets moeten beschermd worden tegen 

vrachtverkeer en dode hoeken. Het creëert een erg onveilige situatie. 

54 Tegen een in-/uitrit halverwege de Staalweg bent. Er is een in-uitrit die al jaren gebruik is naar 

volle tevredenheid van de omgeving. 

55 Veiligheid fietsers uit Woubrugge (veel scholieren) 1 uitgang is voldoende. Overleg met buurt 

Bomenrij kappen mag niet zomaar. Het gaat om een karakteristieke laan. Beton gaat voor groen 

in "de groenste stad van Europa", raar toch? 

56 We niet nog meer verkeersdrukte willen hebben of overlast van wat dan ook. Er fietsen hier ook 

veel mensen/kinderen. 

57 De gemeente houdt zich niet aan zijn belofte om belanghebbende bewoners van meet af aan te 

betrekken bij plannen en besluitvorming van het bedrijventerrein Heimanswetering. 

58 Ik onderteken omdat ik nog steeds voor woningbouw pleit. Woningbouw in combinatie met 

uitbreiding WVA door opheffen draaikolk is een veel betere invulling van het gebied. 

59 Groen moet behouden blijven. De verkeersveiligheid mag niet in geding komen. Niet de juiste weg 

dat de bomen reeds gekapt zijn zonder dat het bezwaar afgehandeld is. 

60 Ik onderteken deze petitie, omdat het heel gevaarlijk is als er nog meer vrachtwagens op de 

Staalweg gaan rijden. Door het grote aantal fietsers (waaronder veel scholieren) is het, als 

automobilist, altijd al heel goed opletten. Een uitrit aan deze weg toevoegen is vragen om ernstige 

problemen! 

61 Gevaarlijke situatie voor het verkeer op doorgaande weg. Groen is groen en niet alles zonder 

weghalen terwijl de bezwaarschriften nog ingediend kunnen woeden 

62 Ik onderteken de petitie omdat het van de zotte is dat er al bomen gekapt zijn, terwijl de 

vergunning nog niet rond schijnt te zijn?! 

63 Er al een prima entree is naar dat stuk grond, waarom moeten we voor gemakzucht een 

gevaarlijke plek als oprit creëren? Ondanks dat, het milieu is niet op z’n best dus waarom het 
laatste beetje natuur wat we hebben weg halen voor zoiets waar niet eens over nagedacht is? 

64 De ontsluiting en brandnooduitgang kan beter. 

65 Er al zoveel groen verdwijnt in Alphen 

66 Veiligheid voor alles!!!!! (Zéker draaiend en afslaand) vrachtverkeer op drukke fietsroutes voor 

naar schoolgaande kinderen is levensgevaarlijk. Niet de put dempen als het kalf al verdronken is 

67 Ik onderteken omdat ik de veiligheid van fietsers c.q. schoolkinderen belangrijk vind 

68 Ik wil dat mijn kinderen veilig naar school kunnen fietsen. 

69 De hoeveelheid fietsers jong en oud die daar langs komen is groot. Als daar een extra in/uitrit 

komt voor verkeer dat daar afslaat en draait is het wachten op ongelukken. Laten we niet de put 

pas dempen als het kalf verdronken is. 

70 Te gevaarlijk voor schoolkinderen en om wonende En fietsers 

71 Omdat mijn dochter elke dag via die weg naar school fietst. 

72 Mijn kinderen daar elke dag langs moeten fietsen. Het maakt de verkeerssituatie niet veilig. 
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73 Ik onderteken omdat ik vind dat er eerst een goed plan voor dit terrein moet komen voordat er 

zulke ingrijpende maatregelen worden genomen. 

74 

 
Het toestaan van veel meer bedrijven met bijbehorend extra verkeer een nog veel onveiligere 

verkeerssituatie situatie oplevert dan het nu al vaak het geval is. De laatste jaren staan er al 

regelmatig grote voertuigen (‘s avonds en ‘s nachts ) langs de Staalweg geparkeerd. Vaak zonder 

enige vorm van extra verlichting. Door de smalle dijk is dat onoverzichtelijk en dus gevaarlijk voor 

het normale verkeer. Hoe zit het eigenlijk met de kans op verzakkingen van de dijk door die zware 

wagens ?) Er liggen meerdere woonwijken onderaan die dijk. Ik vind het géén goed idee om de 

verkeersbewegingen op de Staalweg, door meerdere bedrijven te bevorderen. Het past letterlijk 

niet op die smalle en kwetsbare weg !!! 

75 Omdat ik dat storend, gevaarlijk en niet praktisch vind van de wijk en de bewoners. Het gaat ook 

ten koste van het aanzicht mbt tot de prachtige bomen/natuur. 

76 Mijn kinderen fietsen elke dag daar langs 

77 Zonde van zulke prachtige bomen met uniek uitzicht op de wetering. Is er al niet een bestaande 

in-/uitrit? 

78 Ik vrees dat ik als fietser slachtoffer wordt van het toenemende autoverkeer. 

79 Niet conform de afspraken 

80 Ik geen nieuwe overlast bezorgende activiteit wil op bedrijventerrein Heimanswetering. Eén fa. 

Van Schip is wel (meer dan!) genoeg 

81 De oude inrit heeft altijd prima gewerkt al zolang ik hier woon. Ze hebben daar ruimte zat om te 

draaien en het terrein op/af te gaan. Halverwege de Staalweg is het alleen maar verkeers 

onveiliger. 

 

Samenvatting bevindingen belanghebbenden: 

- Mensen merken dat gemeente (of groepen binnen de gemeente) gewoon haar eigen gang 

gaat en dat alle mooie verhalen van participatie dan snel vergeten zijn 

- Het algemeen belang van de eigen bewoners delft daardoor het onderspit resulterend in 

verminderd woongenot (groen zonder problemen weg, industrie waar mensen wonen, 

gevoel gehoord te zijn, VEILIGHEID!!!!!) 

- De dringende noodzaak in onze gemeente tot realiseren van betaalbare woningbouw met 

instandhouding van beschikbaar buitengebied wordt zonder problemen opgeofferd aan 

gescherm met procedures, beperkte belangen van een onroerend eigenaar en onduidelijke 

andere belangen bij bestuurders 

- Het gevoel bestaat dat niet toereikend is gekeken naar de gevolgen en consequenties voor 

de verkeersveiligheid, met name voor de fietser/wandelaars, waardoor bezorgde 

bewoners / belanghebbenden hard reageren tegen het plan; 


