
 

 

Inloopavond 28 maart 2018 – Bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat – Rijksweg te Naarden 
 
Aanwezig 
Namens reclamanten: 

 De heer M. Pietersma; 

 De heer R. Tiebout; 

 De heer R. Stofberg. 
Namens de gemeente Gooise Meren: 

 De heer M. Herngreen; 

 De heer J. du Pont. 
 
Nadat de aanwezigen welkom zijn geheten door de heer Herngreen en de heer Du Pont, is er een 
korte toelichting gegeven voor de aanleiding van deze bijeenkomt. Voordat het bestemmingsplan ter 
vaststelling aan de gemeenteraad wordt toegezonden, wordt de gemeentelijke reactie op de 
ingediende zienswijze toegelicht.  
 
Door reclamanten zijn de navolgende gronden aangevoerd ten aanzien van het bestemmingsplan: 
a. De locatie. Ter hoogte van de Bergman kliniek zou ook een extra  wijkontsluiting kunnen worden 
gerealiseerd.  De kruising met de Churchillstraat hoeft dan niet te worden aangepast volgens de 
reclamanten; 
b. De verkeersveiligheid. Er wordt verzocht om aanvullende snelheid beperkende maatregelen en 
maatregelen ter voorkoming dat fietsers vanuit de Churchillstraat op het trottoir gaan fietsen richting 
de Keverdijk; en 
c. Geluidsoverlast. Het geluidsonderzoek is gebaseerd op aannames. Ter voorkoming van 
geluidsoverlast omdat deze aannames niet juist zijn wordt verzocht om een geluidswalletje van een 
meter hoog. 
 
Namens de gemeente is toegelicht dat het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een rotonde 
op kruispunt Rijksweg – Churchillstraat. De aangevoerde gronden zien op problemen/wensen die 
buiten het plangebied van dit bestemmingsplan vallen. Dat betekent dat deze zienswijzen geen 
aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Uitgebreid is besproken  de wijk ontsluiting bij de Bergman kliniek. Voor het  scheiden van 
verkeersstromen (met die uit Muiden) zou dat gunstig zijn geweest. Ook de Bergmankliniek trekt 
volgens reclamanten veel verkeer aan. Rijkswaterstaat wil geen extra ontsluiting op deze plek, maar 
gaat akkoord met een rotonde op de geprojecteerde plek op de kruising Rijksweg-Churchillstraat. 
Daarnaast heeft een wijkontsluiting ter hoogte van Bergman kliniek in plaats van de huidige locatie 
ook gevolgen voor de verkeerstructuur binnen de wijk.  
 
Door reclamanten wordt aandacht gevraagd  voor verschillende verkeersveiligheidsaspecten, met 
name het gegeven dat er meer snelheid remmende maatregelen moeten worden genomen. 
Aandacht wordt gevraagd voor het feit dat:  

- De drempel op de Keverdijk te ver weg van het kruispunt af ligt; 
- De verkeerssluis/chicane   aan de andere zijde wordt gepasseerd en heeft geen snelheid 

verlagende werking; 
- Het 30 kilometerbord is niet goed zichtbaar in de huidige situatie. In de toekomst  graag een 

of meerdere herhalingen. 
 
Ook wordt aandacht gevraagd voor het feit dat de verlichting van de Rijksweg  alleen aan op het stuk 
weg wat bij de gemeente in beheer is. De rest niet. 
 



 

 

Toegezegd is dat voor de verkeersveiligheidsaspecten aan de projectleider voor de realisatie van de 
rotonde en de verkeerskundige zullen worden gedeeld zodat het Buurtplatform over deze zaken kan 
worden  benaderd 
 
Ten slotte is er gesproken over de gewenste geluidswal. De gemeente zal - in aanvulling op de 
hiervoor toegezegde separate communicatie - inhoudelijk reageren op het voorstel van de geluidwal. 
De geluidwal zal als voorstel worden onderzocht in de realisatie en uitwerking van het voorliggende 
bestemmingsplan. 
 
Vervolg 
Ter afsluiting is aangegeven hoe het vervolg traject van het bestemmingsplan er uit ziet. De 
beantwoording van de zienswijzen wordt voorgelegd aan B&W en de gemeenteraad die deze mee zal 
nemen in het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling van het 
bestemmingsplan zullen de indieners van zienswijzen op de hoogte worden gesteld van de het 
besluit. Hierna staat beroep open bij de Raad van State. 
 
De bijeenkomst wordt beëindigd om 18.10 uur. 
 
 


