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Uitnodiging informatieavond  
De wens om het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis als 
een fietsstraat in te richten bestaat al lang. Daarom heeft de 
gemeenteraad in oktober 2018 hierover ook een motie 
aangenomen.  
 
De snelste manier om hieraan invulling te geven is het Zandpad te 
voorzien van rood asfalt, het plaatsen van fietsstraat borden en 
belijningen die bij een inrichting van ‘auto te gast’ horen.  
Maar er komt meer bij kijken dan alleen deze maatregelen nemen.  
Een meer ingrijpende herinrichting is nodig om de hoeveelheid 
verkeer op het Zandpad terug te dringen en de snelheid omlaag te 
krijgen. 
 
Daarom gaan we met u in gesprek over de inrichting, de 
verkeersmaatregelen, de deelname aan de klankbordgroep en de 
planning op een informatieavond op woensdag 1 juni 2022. 
 
Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. 
 
   
 

Start participatietraject  
 
Deze informatieavond is de start van het 
participatietraject met inwoners en ondernemers 
over de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen 
en totale herinrichting van het Zandpad. 
 
Op deze avond willen we met u praten over: 

 De omvang van het project. 

 Welke rol heeft u als inwoner en 
ondernemer hierbij? 

 De deelname in de klankbordgroep. 
Wat zijn de spelregels en de 
verwachtingen voor deze groep? 

 Wat is de planning? 

 Wat is nodig om als gebruiker van het 
Zandpad een veilig gevoel te krijgen? 

 Welke beslissingen moeten er worden 
genomen? 

 
Over deze onderwerpen en vragen die u heeft 
gaan we met elkaar in gesprek tijdens deze 
avond. 

Datum: 29 april 2022 

Vragen over dit wijkbericht? Neem contact 
op met Ger-Jan Marsiljé, 
Omgevingsmanager Zandpad fietsstraat.  
 

Zandpad.fietsstraat@stichtsevecht.nl 

14 0346 

 

Aanmelding informatieavond 1 juni 2022  
 
Op woensdagavond 1 juni 2022 van 19.30 uur tot uiterlijk 
21.30 uur is er een informatiebijeenkomst over de 
inrichting van het Zandpad naar een fietsstraat. 
 
U kunt zich aanmelden voor deze avond via  
Zandpad.fietsstraat@stichtsevecht.nl 
 

 Aanmelding graag voor donderdag 26 mei 2022.  

 Locatie volgt nog. 
 
Het kan zijn dat u nu al specifieke vragen heeft, die u 
tijdens de informatieavond wilt stellen. 
Het is prettig als u uw vragen bij de aanmelding wilt 
mailen naar Ger-Jan Marsiljé. Dan kunnen wij goed 
inspelen op wat er bij u leeft en uw vraag zo goed mogelijk 
beantwoorden.  
 
Wij zien en spreken u graag op de 1 juni tijdens de 
informatieavond. 
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Aanpak en tijdelijke maatregelen  
 
Bredere aanpak 
Gemeente Stichtse Vecht kiest ervoor om het project Zandpad fietsstraat breder aan te pakken en de fietsstraat ook 
landschappelijk in te passen met aandacht voor cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteiten. Zo wordt het Zandpad 
een veilige en aantrekkelijke recreatieve route. 
 
 
Tijdelijke maatregelen 
Aangezien de definitieve inrichting tot fietsstraat langer duurt dan wenselijk, worden tijdelijke maatregelen voorgesteld. 
Op korte termijn worden maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid te vergroten. Deze zijn gericht op het 
verminderen van de snelheid en het terugdringen van het autoverkeer. 
 

 
 
Tot woensdagavond 1 juni 2022. 


