
  

 

 

 
Aan de bewoner(s) van deze woning 

 

 

 

Verzenddatum 

 24-02-2021 
Ons kenmerk 

 Z-282347 
Uw kenmerk 

-  
 

  
  

 

onderwerp:  Contactpersoon 

 Verbeteren verkeersveiligheid traject Molenweg – van Ewijcksvaart  Eefje Kuitert 

 

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.  

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.  
 

Contact  Social Media Overige gegevens 

 www.hollandskroon.nl   facebook.com/hollandskroon  BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785 

 T 088 – 321 50 00   @hollandskroon  BIC: BNGHNL2G 

Beste bewoner(s), 

 

De route Molenweg in Slootdorp (vanaf Nieuwesluizerweg) tot en met Van Ewijcksvaart in Van Ewijcksluis 

wordt al jaren gebruikt als sluiproute. De wegen worden door bewoners als onveilig beschouwd omdat er 

vaak te hard wordt gereden door het verkeer. Hierover krijgen wij al een aantal jaren signalen van 

bewoners. En hier zijn dan ook verschillende gesprekken over gevoerd. Ondanks dat u wellicht een 

periode niet veel van ons heeft gehoord heeft, hebben wij niet stilgezeten. Wij gaan namelijk dit jaar de 

verkeersveiligheid van deze wegen verbeteren. In deze brief leest u meer over dit project, het ontwerp, 

de voorbereidende werkzaamheden en hoe wij u hierbij betrekken.  

 

Project   

Het vertragen van gemotoriseerd verkeer is een uitdagende opgave, met name in het buitengebied. Naast 

de gesprekken met u, hebben we verschillende analyses uitgevoerd. Als oplossing hebben we ervoor 

gekozen om snelheidsremmers in te zetten door chicanes en verhoogde plateau’s op de kruispunten te 

plaatsen. Deze komen op de volgende wegen: 

 Molenweg in Slootdorp 

 Amstelmeerweg in Slootdorp 

 Oosthoekweg in Anna Paulowna 

 Lotweg in Anna Pauwlowna 

 Amsteldijk in Anna Paulowna 

 Van Ewijcksvaart in Van Ewijcksluis 

De planning is om deze werkzaamheden in het najaar van 2021 uit te voeren. We verwachten dat de 

werkzaamheden in november 2021 klaar zijn. 
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Denk mee over het ontwerp via ons platform denkmee.hollandskroon.nl  

Op basis van de eerder gevoerde gesprekken is een concept ontwerp opgesteld. Om een goed beeld te 

krijgen of dit aansluit bij uw wensen, willen wij u vragen om over de laatste stap mee te denken. U kunt 

het ontwerp inzien via ons platform denkmee.hollandskroon.nl.  

Op deze plek kunt u meedenken en een reactie achterlaten wat u goed of niet goed vindt aan het 

ontwerp, en of u vindt dat er nog zaken aangepast of bijgevoegd moeten worden in het ontwerp.  

In grote lijnen licht het ontwerp reeds vast, maar wij horen graag uw mening over de locatie van de 

chicanes. 

 

Alle op- en/of aanmerkingen worden meegenomen en (waar dat mogelijk is) verder uitgewerkt naar een 

definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp leggen wij vervolgens aan u voor. 

 

Hoe kunt u reageren? 

U kunt reageren op het ontwerp van 24 februari 2021 tot en met 9 maart 2021 via ons platform 

denkmee.hollandskroon.nl. U volgt hiervoor de volgende stappen: 

1. U komt op het platform door in uw browser de volgende URL in te typen: 

https://denkmee.hollandskroon.nl.  

2. Als u wilt reageren moet u zich registeren, tenzij u dat al eerder heeft gedaan. Bij dit laatste hoeft u 

alleen in te loggen.  

3. Daarna klikt u in de menubalk op ‘Projecten’.  

4. Vervolgens klikt u op traject Molenweg-van Ewijcksvaart. Hier vindt u ook alle informatie die in deze 

brief staat.  

5. Om te reageren scrolt u naar beneden en klikt u op het ontwerp. Onder het ontwerp is ruimte om te 

reageren.  

Iedereen kan het vraagstuk zien, maar alleen geregistreerde gebruikers uit Anna Paulowna, Slootdorp en 

van Ewijcksluis kunnen een reactie achterlaten op het ontwerp. 

 

Werkzaamheden   

Voor het in kaart brengen van de huidige situatie (openbare ruimte) en de situatie in de grond, zijn we al 

gestart met de inventarisatiewerkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit:  

 het maken van boringen voor asfalt- en grond(water)onderzoeken;    

 het inmeten van de verharding, riolering en het openbare groen;    

 het graven van proefsleuven om de locatie van de nutsleidingen te bepalen.   
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Communicatie   

Wij informeren en betrekken u bij dit project op de volgende momenten: 

 Aankondiging van het project en voorbereidende werkzaamheden (deze brief). 

 Uitnodiging voor het digitale vragenuurtje (deze brief). 

 We organiseren later nog een (online)bijeenkomst waarbij: 

o het definitieve ontwerp aan u wordt gepresenteerd; 

o de aannemer die het werk gaat uitvoeren aan u wordt voorgesteld; 

o en we de planning van de uitvoering aan u presenteren.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eefje Kuitert 

Projectleider Team Projecten Openbare Ruimte 

 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 


