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GESLACHTGESLACHTB. van den Hoven
Realisatie en Beheer
Mogelijke maatregelen verkeersdruk N224

Beste heer/mevrouw,
Wij merken dat er bij u veel vragen en zorgen leven over de verkeerssituatie op de
N224. Onder andere tijdens de bijeenkomst ‘ Veilig in uw buurt’ en de informatieavond
‘Hoevelaar/N224’ kwam dit aan de orde. Wij begrijpen en delen deze zorgen. Niet alleen
aanwonenden en vrachtverkeer vanaf de bedrijventerreinen maken gebruik van deze
weg. Er is ook sprake van veel doorgaand verkeer. Regelmatig zorgt dit voor vertraging
of gevaarlijke situaties. In deze brief leggen wij u uit wat wij als gemeente kunnen doen
om de verkeersdruk op de N224 aan te pakken.
De N224 is een provinciale weg
Dit betekent dat de provincie Utrecht eigenaar is van de weg en bepaalt de eventueel te
nemen maatregelen. Hierbij gaan zij uit van cijfers om te bepalen of de weg de
hoeveelheid verkeer die eroverheen rijdt aan kan. Ook de komst van de nieuwe wijk
Hoevelaar past in die cijfers. Regelmatig wordt gemeten of de weg nog voldoet. Maar
cijfers zeggen niets over uw gevoel van veiligheid en of u overlast ervaart. Omdat de
gemeente Woudenberg geen eigenaar is van deze weg, kunnen wij niet zomaar
maatregelen nemen. Daarom zin wij al jaren met de provincie Utrecht in gesprek om de
urgentie van het probleem op de N224 aan te geven. Uw reacties en die van uw
buurtbewoners helpen ons hierbij.
Wij hebben maatregelen voorgelegd aan de provincie
Wij hebben bij de provincie een aantal maatregelen voorgelegd die op korte termijn
effect hebben op de veiligheid op de N224. Bijvoorbeeld het plaatsen van verlichting bij
de zebrapaden ter hoogte van de Laagerfseweg. Maar ook door bromfietsers over de
weg in plaats van het fietspad te laten rijden.
Een betere doorstroming op de N224 is niet zomaar gerealiseerd
Ook maatregelen die ervoor zorgen dat het verkeer makkelijker kan invoegen op de
N224 kosten tijd. Wanneer er ruimte komt in de verkeersstroom, wordt het oversteken
van en invoegen op de weg makkelijker. Met de komst van Hoevelaar is hier al over
nagedacht. Zo komen er straks minder uitritten op de N224. Het verkeer wordt dan via
de wijk Hoevelaar en een parallelweg de N224 op geleid. Extra rijstroken en
verkeerslichten ter hoogte van Hoevelaar moeten zorgen voor een betere doorstroming
en betere in- en uitvoegmogelijkheden. Maar dit is volgens ons nog niet genoeg. Daarom
dringen wij bij de provincie aan op het vervangen van de rotonde bij Hoogvliet voor een
kruispunt met verkeerslichten. Door het goed afstellen van de verkeerslichten kan de
provincie beter sturen op de doorstroming van het verkeer.

Onderwerp

blad 2 van 2

Bovenstaande maatregelen hebben alleen effect op de huidige situatie
Daarom zijn wij ook met de provincie Utrecht in gesprek over maatregelen voor de
langere termijn. Verschillende ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Wij willen als
gemeente dat het ook in de toekomst goed wonen en werken is in Woudenberg. Een
drukke provinciale weg door de bebouwde kom van Woudenberg draagt niet bij aan een
fijne woon- en werkomgeving. Daarom dringen wij er bij de provincie Utrecht op aan
samen met ons te kijken naar maatregelen voor de toekomst. Denk hierbij aan de
ontwikkeling van Woudenberg Zuidoost. Dit gebied ligt ten zuiden van de N224. Dan kan
het doorgaande verkeer een andere route nemen.
Wij houden u op de hoogte
Zodra wij meer informatie hebben van de provincie over de maatregelen voor de
verkeerssituatie op de N224, informeren wij u.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen?
Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 14033 of stuur een e-mail naar
info@woudenberg.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor
Gemeentesecretaris

T. Cnossen
Burgemeester

