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A. Mastenbroek, CDA
Verkeersbesluit Mariahoeveweg te Muiden
1.1
Vreemd aan de orde
Ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen op 22 januari 2020,
Verzoekt het college
1. Het verkeersbesluit gepubliceerd in Staatscourant 2019 nr. 71884, d.d. 30 december 2019 te
heroverwegen;
2. Met de eigena(a)r(en) van de verzorgingsplaats “de Hackelaar” en de exploitant(en) van de onlangs
geopende McDonalds en de nog te openen “La Place” te overleggen en afspraken te maken,
teneinde te komen tot een aangepaste toegang voor noodhulpdiensten tot de verzorgingsplaats “De
Hackelaar” vanaf de Mariahoeveweg te Muiden, dan wel te komen tot een andere adequate
oplossing om fietsers of bromfietsers, hetzij te weren dan wel toe te laten tot de verzorgingsplaats
“De Hackelaar” te Muiden.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting1
Overwegende dat,
1. Sinds halverwege december 2019 op de verzorgingsplaats “De Hackelaar” als onderdeel van een wegrestaurant aan de
A1 een McDonalds is geopend;
2. De Mariahoeveweg te Muiden tot 30 december 2019 een 80 km weg was;
3. Op die weg een geslotenverklaring geldt voor fietsers en bromfietsers en dit middels bord C15 van de Bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is kenbaar gemaakt;
4. De McDonalds een aantrekkende werking heeft op (jeugdige) inwoners van Muiden, Muiderberg en Weesp die via de
Mariahoeveweg per fiets of bromfiets naar de McDonalds rijden via de toegangsweg voor de noodhulpdiensten;
5. Deze toegangsweg middels slagbomen is afgesloten en waar een geslotenverklaring geldt in beide richtingen voor alle
verkeersdeelnemers en dit middels Bord C1 van de bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
(RVV 1990) kenbaar gemaakt is;
6. Er een gevaarlijke situatie kan ontstaan indien fietsers en bromfietsers zich onbevoegd begeven op de Mariahoeveweg;
7. Het verkeersbesluit is genomen om de maximum snelheid ter plaatse te verlagen van 80 naar 50 km/u met als doel de
verkeersveiligheid te vergroten door het beschermen van weggebruikers en passagiers, alsmede het verzekeren van de
veiligheid op de weg;
Voorts overwegende dat,
8. De maatregel niet leidt tot een daadwerkelijke lagere snelheid van de automobilisten die over de Mariahoeveweg rijden;
9. Door het verlagen van de max. snelheid er dus een schijnveiligheid wordt gecreëerd, waardoor de verleiding voor fietsers
en bromfietsers nog meer wordt vergroot om, ondanks een verbod daartoe, zich te begeven op de Mariahoeveweg;
10. De aansprakelijkheid van automobilisten bij een aanrijding nog zwaarder wordt aangerekend t.o.v. “zwakke”
verkeersdeelnemers indien blijkt dat zij harder hebben gereden dan de toegestane snelheid;
11. Deze veronderstelde gevaarlijke situatie feitelijk slechts kan worden voorkomen indien een vrij liggend fietspad langs de
Mariahoeveweg wordt aangelegd of dat de toegangsweg tot de verzorgingsplaats “De Hackelaar” op een andere wijze
wordt afgesloten, waardoor het voor fietsers, bromfietsers en voetgangers niet mogelijk is de verzorgingsplaats i.c. de
McDonalds te bereiken;
12. Een dergelijk advies ook door de politie Gooi-Noord aan de gemeente is aangegeven;
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13. Door de SWOV, als ook de CROW, wordt aangegeven dat op gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom de
snelheidslimiet meestal 80 km/uur is. Hier zijn op de wegvakken de fietsvoorzieningen altijd fysiek gescheiden. De
bromfiets rijdt hier op het fiets-/bromfietspad.
14. Het ontbreken van een dergelijk fiets/bromfietspad niet impliceert dat dan de snelheidslimiet dient te worden verlaagd
naar bv. 50 km/u, immers is en blijft het verboden dat fietsers en bromfietsers zich op de gebiedsontsluitingsweg
bevinden;
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