
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 
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Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 1 december 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Petitie ‘Handhaaf snelheid Ceintuurbaan Bussum’ 

 

 
 
Inleiding 
Onze fractie bereikte het signaal dat er door bezorgde bewoners een petitie is gestart i.v.m. de hoge snelheden op de 
Ceintuurbaan in Bussum, die tot verkeersonveilige situaties leiden. De petitie is inmiddels al meer dan 300 keer ondertekend. 
Het is niet de eerste keer dat dit door bewoners wordt aangekaart. Onze fractie heeft over de petitie en het artikel hierover in 
BussumsNieuws de volgende vragen:  
 
Vraag 1 
Is het college op de hoogte van deze petitie?  
 
Antwoord 
 
Vraag 2 
Klopt het dat gemiddeld 15% zich niet aan de voorgeschreven maximum snelheid op de Ceintuurbaan houdt, de gemiddelde 
snelheid in de avonduren boven de 70 km/uur ligt  en er snelheden gemeten zijn van >100 km/uur? Hoe verhoudt dit zich tot 
andere doorgaande wegen in onze gemeente, zoals de Brediusweg en de Huizerweg?  
 
Antwoord 
 
Vraag 3 
Indien de bovenstaande gegevens juist zijn, erkent het college dan dat deze weg blijkbaar teveel uitnodigt om hard te rijden? 
Zo ja, wat kan en wil de gemeente daar in termen van handhaving en weginrichting aan gaan doen, om de verkeersveiligheid 
te kunnen blijven garanderen? En wat is hiervan de planning?  
 
Antwoord 
 
Vraag 4 
Hoe verhoudt uw antwoord op vraag 3 zich tot de bewering in het artikel van BussumsNieuws dat een ambtenaar heeft 
aangegeven de gemeente geen problemen ziet?  
 
Antwoord 
 
Vraag 5 
Wat is er voorts waar van de bewering in het artikel dat de gemeente heeft aangegeven “niet over de inzet van handhavende 
maatregelen zoals flitspalen te gaan en bewoners zich hiervoor bij het OM moeten melden”?  
 
Antwoord 
 
Vraag 6  
De initiatiefnemer van deze petitie geeft verder aan dat de communicatie met de gemeente zeer moeizaam verloopt: “Er 
wordt nauwelijks gereageerd op mail of soms duurt dat maanden. Echt eindeloos.” En “We hebben een aantal afspraken met 
wethouder Nico Schimmel gemaakt en ik zou een geluidsrapport krijgen; dat heb ik uiteindelijk vier maanden later pas 
gekregen.” Herkent het college zich hierin? Komt dit vaker voor? En zo ja, wat gaat het college er aan doen om de 
communicatie te verbeteren?  
 
Antwoord 
 

https://www.bussumsnieuws.nl/extra/254628/bussumer-start-petitie-handhaaf-de-snelheid-op-de-ceintuurbaan-in-bussum-

