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College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen 

Huizen, 30 maart 2021 

Betreft: Commissievragen tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid Blaricummermeent 

Geacht college, 

In opdracht van de Gemeente Blaricum wordt de tijdelijke bestrating de komende maanden in de 

Blaricummermeent vervangen in o.a. de eenrichtingsstraat de Zuiderzeedreef. Om deze Blaricummer 

woonwijk tijdens de werkzaamheden voor inwoners bereikbaar te houden worden in de watergang 

grenzend aan Huizen twee dammen  aangebracht met bestrating, zodat het verkeer van 7:00 tot en 

met 16:00 uur de wijk in en uit kan. Het gaat hierbij om een dam bij de Maria Montessorilaan en één 

bij de Etty Hillesumlaan in Huizen. Volgens de brief van de aannemer is de nu gekozen 

ontsluitingswijze afgestemd met de gemeente Huizen. Opvallend is dat het hier om betrekkelijk 

smalle straten gaat, waarbij het met name in de Etty Hillesumlaan niet mogelijk is dat auto’s elkaar 

passeren. Ook is het nog niet duidelijk hoeveel ontsluitingsverkeer en of ook werkverkeer en 

bevoorradingsverkeer van deze tijdelijke route gebruik zal gaan maken. 

Naar aanleiding van deze situatie hebben wij de volgende vragen: 

• Hebt u ingestemd met de gekozen ontsluitingswijze via deze Huizer straten en acht u deze 

(voldoende) verkeersveilig? Ligt hier een verkeersbesluit aan ten grondslag? 

• Hoe beoordelen de hulpdiensten de nu gekozen tijdelijke ontsluitingswegen die alleen op 

bepaalde delen van de dag gebruikt mogen worden? 

• Bent u op de hoogte van het feit dat veel werkzaamheden vanaf de Huizer zijde zijn verricht 

inclusief de stort van het zand door grote vrachtauto’s? 

• Stelt u tijdens de werkzaamheden tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Huizer straten die als 

ontsluiting worden gebruikt in? Zo nee, waarom niet? 

• Welke Huizer wegen gebruikt het werk- en bevoorradingsverkeer tijdens de 

werkzaamheden? Hoe wordt met name de route van het werkverkeer aangegeven? 

• In welke periode zijn deze twee tijdelijke overgangen naar verwachting in gebruik? 

• Op welke wijze wordt de afsluiting van de overgangen gerealiseerd tussen 16:00 en 7:00 uur? 

• Hoeveel huishoudens in de Blaricummermeent moeten gebruik maken van een van beide 
tijdelijke ontsluitingen?  

• Hoeveel voertuigbewegingen inclusief bouw- en bestelverkeer verwacht u per etmaal door 
de Huizer ontsluitingsstraten en over elk van deze overgangen? 

Ik zou schriftelijke beantwoording voorafgaand aan de komende commissie Fysiek Domein op prijs 
stellen, maar zie anders uw mondelinge beantwoording in de commissie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

Rob Bource  - SGP Huizen  Bijlagen: Overzichtsfoto omgeving en toelichtende foto’s 
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2. Brief aannemer over tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid 
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3. Etty Hillesumlaan 
 

 

Dam ter hoogte van Etty Hillesumlaan 

 

Vrachtverkeer reed voor de aanleg van de dam achteruit de Etty Hillesumlaan in 
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Twee voetgangers laten zien hoe smal de Etty Hillesumlaan is. Let op geen trottoirs aanwezig. 
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4. Maria Montessorilaan 

 

Dam nabij de Maria Montessorilaan 

 



Zwaar verkeer(d) 

 


