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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

De heer Woudsma van de CDA-fractie heeft op 9 november 2018 raadsvragen gesteld naar aanleiding 

van de gelijktijdige afsluiting van de Crailoseweg en de Bestevaer tussen 29 oktober en 9 november 

2018 in het kader van werkzaamheden en de negatieve gevolgen daarvan voor de verkeersafwikkeling 

in Huizen. De brief van de heer Woudsma is bijgevoegd als bijlage. Hieronder treft u de beantwoording 

van de gestelde raadsvragen. 

1. Waarom zijn de werkzaamheden niet na elkaar gepland? 

De werkzaamheden aan de Crailoseweg zijn gestart op 1 oktober 2018 en de rijbaan is afgesloten 

geweest van 15 oktober tot en met 9 november. Er is gekozen om de werkzaamheden in dit tijdvak uit te 

voeren om de volgende redenen: 

• in de periode van 26 maart tot en met 5 mei 2018 was de N526 in Blaricum afgesloten voor het 

autoverkeer in verband met een herinrichting. De Crailoseweg was onderdeel van de 

omleidingsroute tijdens deze werkzaamheden; 

• in de periode van 6 mei tot 8 september 2018 (Huizerdag) was de Naarderstraat (Prins 

Bernhardplein tot Crailoseweg) afgesloten voor het autoverkeer; 

• met HLTC de Kuil en camping Parrewijn is de afspraak gemaakt om de werkzaamheden pas van 

start te laten gaan op 1 oktober 2018, na het einde van het zomerseizoen. 

De werkzaamheden aan de Bestevaer zijn gestart op 29 oktober en gelijktijdig is de weg afgesloten in 

één richting. De werkzaamheden konden niet later worden ingepland omdat ze noodzakelijk zijn voor de 

nieuwbouw van de LIDL, welke in het voorjaar moet zijn afgerond. De werkzaamheden betreffen 

rioleringswerkzaamheden die niet kunnen worden uitgevoerd in winterse omstandigheden, wat betekent 

dat ze klaar moeten zijn vóór de kerst. 

2. Was er planmatig geen andere oplossing te vinden voor deze werkzaamheden? 

De werkzaamheden aan de Crailoseweg konden niet eerder worden ingepland om de redenen genoemd 

in de beantwoording van vraag 1. Het uitstellen van de werkzaamheden aan de Bestevaer was geen 

optie omdat deze dan niet vóór de kerst klaar zouden zijn. 
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De ontstane situatie was niet ideaal en heeft tijdelijk voor enige overlast gezorgd, maar tegelijkertijd was 

er ook geen sprake van een onacceptabele verkeerssituatie. 

3. Waarom zijn de sportverenigingen niet geïnformeerd over de werkzaamheden op de 

Bestevaer? 

In aanloop naar de werkzaamheden zijn de omwonenden en de hulpdiensten per brief geïnformeerd en 

een week voor de aanvang zijn er vooraankondigingsborden geplaatst. Daarnaast is de aankondiging 

ook geplaatst in de Omrooper geplaatst en op Huizenbereikbaar. De sportverenigingen zijn niet per brief 

geïnformeerd over de werkzaamheden omdat deze bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden, al zij 

het met enige beperkingen. Voor de richting die afgesloten is, is er een omleiding via de Driftweg, 

Botterstraat, Eemlandweg en Ambachtsweg ingesteld. 

4. Hoe gaat de gemeente om met de werkzaamheden op de Bestevaer en de aanstaande 

Sinterklaasintocht? 

De afwikkeling van het verkeer bij de Sinterklaasintocht wordt begeleid door de Stichting 

Verkeersregelaars Huizen (STIVEHU). Het verkeersplan hiervoor is afgestemd tussen de stichting en de 

gemeente. Hierbij is rekening gehouden met de werkzaamheden aan de Bestevaer. De éénzijdige 

afsluiting van de Bestevaer door de werkzaamheden heeft overigens amper invloed op de afwikkeling 

van het verkeer, dit omdat de Bestevaer bij de Sinterklaasintocht namelijk sowieso gedeeltelijk zou 

worden afgesloten om de uitgaande verkeersstromen van het evenement te scheiden. Het Nautisch 

Kwartier blijft ook bereikbaar. Dit wordt aangegeven met omleidingsborden. 

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

oogachtend, 

emeester en wethouders, 

.J. Veldhuisen Drs. K.S. Hel 

eentesecretaris burgemeest 



Verkeersinfarct gemeente Huizen 
Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen 
Van: R. Woudsma, CDA-fractie gemeente Huizen 
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 47 Reglement van orde voor de vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de raad, betreffende het verkeersinfarct door gezamenlijke 
werkzaamheden op Crailoseweg en Bestevaer. 

Datum: 9 november 2018 
 
Geacht college, 

CDA Huizen krijgt de afgelopen dagen veel klachten over de werkzaamheden die zowel op de Crailoseweg als op de 
Bestevaer worden uitgevoerd. Daar waar voor de Crailoseweg een zorgvuldige communicatie was, werden er over 
Bestevaer alleen enkele gele borden geplaatst bij de wegen. 

Naar aanleiding van deze werkzaamheden en verkeersopstopping heeft CDA Huizen de volgende vragen: 

1. Waarom zijn de werkzaamheden niet na elkaar in gepland?  
De werkzaamheden op de Crailoseweg lopen nog tot 9 november, maar Bestevaer is al gestart op 29 oktober. 
De laatste twee dagen geeft dit veel overlast op Nieuw Bussumerweg, Karel Doormanlaan, Driftweg, etc 
 

2. Was er planmatig geen andere oplossing te vinden voor deze werkzaamheden? 
 

3. Waarom zijn de sportverenigingen niet geïnformeerd over werkzaamheden op Bestevaer?  
CDA Huizen heeft vernomen dat de sportverenigingen hierover niet zijn geïnformeerd. Mochten ze dit van te 
voren geweten hebben hadden ze leden proactief kunnen benaderen. 
 

4. Hoe gaat de gemeente om met de werkzaamheden op de Bestevaer en de aanstaande Sinterklaasintocht. 
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas aan in Huizen waar veel bezoekers op af gaan komen. De 
omleidingsroute zoals hij nu loopt is ongunstig. 

Wij zien de schriftelijke antwoorden van het college graag tegemoet. 

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. 

Met vriendelijke groeten, 

 
Ruben Woudsma 
raadslid CDA Huizen 

Merino 22 
1273 JG Huizen 
t. 06-47310855 
w. http://www.cdahuizen.nl en http://rubenwoudsma.nl/  

http://www.cdahuizen.nl/
http://rubenwoudsma.nl/

