
Amendement                                                        
 

Onderwerp amendement: 
 

Amendement-Vlietlaan geen eenrichtingsverkeer 

Vergaderdatum:  
 

22 november 2017 

Agendapunt (nr en naam):  
 

5a5 Agendapunt 3a Kaderplan verkeer centrum Bussum 512361 . 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.  
 

Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst
1
 Nieuwe tekst

1
 

A. Raadsbesluit 
1 d. Kruispunt Vlietlaan: optimale veiligheid (gedeeltelijk 
eenrichtingsverkeer instellen). 
 
 
B. Kaderplan Verkeer centrum Bussum, paragraaf 3.8 
Buiten de Ring: Vlietlaan en kruispunt met de Generaal de 

la Reijlaan: 

 
Pag. 27, tweede kolom: Tekstgedeeltes Oplossing voor de 

overweg,  varianten 1 en 2  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A. Raadsbesluit 
1 d. De Vlietlaan blijft tweerichtingsverkeer. 
 
 
 
B. De hiernaast onder bestaande tekst genoemde  twee 
alinea’s tekstgedeelten komen geheel te vervallen en 
worden vervangen door de volgende tekst: 
 

“Oplossing voor de overweg. 
Het college gaat mogelijkheden onderzoeken om veilig 
rechtsafslaand verkeer mogelijk te maken, waarbij ook 
gekeken wordt of, om hiervoor zo nodig plaats te maken, 
het hoekpandje (Plankeniers ticketkiosk) op de kruising 
kan verdwijnen. Het college zal ook nader onderzoeken 
hoe een eventueel rechtsafslaan-verbod voor 
vrachtwagens én personenauto’s effectief gerealiseerd 
kan worden, zoals bijvoorbeeld met cameracontrole, 
doorgetrokken lijnen, etc. “ 

Toelichting
2 

Overwegende dat: 
1. eenrichtingsverkeer op de Vlietlaan-noord omrijden tot gevolg heeft en  de toegankelijkheid van het centrum vanaf het 

station en de Generaal de la Reylaan onwenselijk beperkt; 
2. bij  eenrichtingsverkeer volgens het collegevoorstel alle verkeer vanaf het station naar het centrum via de Gen. De la 

Reylaan of de Lindelaan zal moeten omrijden en dit extra verkeersdruk geeft op de spoorwegovergang,  in de Lindelaan 
en op het al drukke kruispunt van de Gen. De la Reylaan/Brinklaan met als gevolg extra file, luchtvervuiling  en irritatie bij 
verkeersdeelnemers en omwonenden;  

3. verkeer dat vanaf het station via de Lindelaan en spoorwegovergang Meerweg naar het centrum wil, twee keer het spoor 
zal moeten oversteken, met extra drukte op deze toch al volle spoorwegovergangen;  

4. verkeer naar het Spiegel vanaf het station of de Generaal de la Reylaan bij gesloten bomen op spoorwegovergang 
Generaal de la Reylaan niet meer ontlastend  via spoorwegovergang Meerweg naar het Spiegel kan rijden;  

5. de inwoners van de Gen de la Reylaan geen eenrichtingsverkeer op de Vlietlaan willen; 
6. bijna alle ondernemers op de Vlietlaan geen eenrichtingsverkeer willen; 
7. de ondernemersvereniging OVGM geen eenrichtingsverkeer wil op de Vlietlaan; 
8. de bewoners van de Lindelaan en van het Spiegel zich hierover niet hebben geuit, maar verondersteld mag worden dat 

ook zij met extra drukte als consequentie van de collegeoplossing niet gelukkig zullen zijn; 
9. andere oplossingen, zoals een uitvoegstrook op het spoor, een gekleurde fietsstrook, of een rechtsafverbod etc. niet 

althans onvoldoende zijn onderzocht en gepresenteerd; 
10. het probleem van het rechtsafslaande verkeer niet zodanig acuut is dat niet eerst alle alternatieven kunnen worden 

bestudeerd en besproken.  



Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
50PLUS, Andreas van der Schaaf 
 

1. De concrete wijziging kan wellicht nog met Italic of Bold worden aangegeven/verduidelijkt. 


