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Betreft: verkeersproblematiek Stationsstraat 
Abcoude, 5 mei 2017 
 
Geacht College, 
 
Per brief van 18 juli 2016 heeft het bestuur van de vereniging Spaar het Gein uw aandacht gevraagd 
voor de verkeersproblematiek in de Stationsstraat.  Uit die brief citeren we:  
 
“Bekend is dat medewerkers van de gemeente al hun bijdrage hebben geleverd aan bijeenkomsten van 
buurtbewoners om na te denken over oplossingen. De belangen van alle betrokkenen zijn echter lang niet altijd 
gelijk. Daardoor lijkt een impasse ontstaan met weinig uitzicht op een oplossing. 
Graag vernemen wij welke (technisch) mogelijke oplossingen de gemeente ziet waaruit een keus gemaakt zal 
moeten worden. Dat er een keus gemaakt moet worden, lijkt wijs.” 

 
Op die brief hebben we helaas geen enkele reactie mogen ontvangen. Via via ontvingen we wel uw 
brief van 22 maart 2017 aan de bewoners van de Kerkstraat tussen het Rien Nouwen Aquaduct en de 
Bijdorplaan, waarin u hen informeert over een (Stationsstraat)bewonersbijeenkomst op 14 februari 
2017, waarin over een aantal oplossingsrichtingen is gesproken en een voorkeur voor een oplossing 
met een brug over het Gein bij het Aquaduct is uitgesproken. Die bijeenkomst werd afgesloten met 
de toezegging van de aanwezige wethouder Verkeer dat er op teruggekomen zou worden en dat geen 
enkele optie, dus ook niet een brugvariant, zou worden uitgesloten. 
 
In de brief van 22 maart 2017 geeft u aan de brugoplossing verder te zullen onderzoeken. Terecht 
wijst u op de consequenties van een dergelijke oplossing voor de rest van het dorp. 
 
De brief heeft tot commotie geleid bij bewoners van straten buiten de Stationsstraat, die gevolgen 
zullen ondervinden van een eventuele brugoplossing. Die commotie acht de vereniging begrijpelijk. 
De desbetreffende bewoners zijn niet betrokken geweest bij het overleg, hebben niet meegedacht 
over andere oplossingen dan een brugoplossing en bij hen kan de indruk zijn ontstaan dat de 
Stationsstraatbewoners al te gemakkelijk voor een oplossing kiezen waar zij zelf de minste last van 
ondervinden. De bewoners van de Kerkstraat (maar ook van andere straten in het dorp) zijn niet 
‘meegenomen’ in het proces dat tot die voorlopige keuze voor een brugoplossing  heeft geleid. 
 
Het bestuur van de vereniging spreekt vooralsnog geen voor- of afkeur uit aangaande welke variant 
dan ook., Zij zou echter graag zien dat de gemeente alle betrokken bewoners (van Stationsstraat, de 
gehele Kerkstraat, Bijdorplaan, Spoorlaan, Broekzijdselaan en de beide Geindijken) op gelijke wijze 
betrekt in het onderzoek naar problemen én oplossingen. Hoe sympathiek de betrokkenheid vanuit 
het College en de voortvarende aanpak ook mag lijken, met de nu ingeslagen weg lijkt eerder 
tweespalt te worden gezaaid dan dat breed draagvlak voor een oplossing wordt gecreëerd. 
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Het bestuur verzoekt u een stap terug te doen in het proces en alle betrokken bewoners mee te 
nemen in de gedachtenvorming over een oplossing. In een dergelijk traject zou dus, wat Spaar het 
Gein betreft, ruimte moeten zijn voor vergelijkend onderzoek naar haalbaarheid en kosten van 
diverse oplossingen, ook van de oplossingen die door de Stationsstraatbewoners al als minder 
haalbaar zijn afgewezen. Ook zou de mogelijkheid opengehouden moeten worden, dat minder 
ingrijpende oplossingen tijdelijk beproefd worden voordat gekozen wordt voor ingrijpende(r) andere 
oplossingen. Pas met dat overzicht is het voor een ieder mogelijk een goede afweging van belangen 
te maken en een onderbouwde voorkeur uit te spreken. 
 
Graag verneemt het bestuur uw reactie. Tot toelichting of overleg vindt u het bestuur 
vanzelfsprekend bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
 
 
 
Rien Leemans         Eric de Leeuw 
voorzitter         secretaris 

 


