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Gemeente De Ronde Venen 
t.a.v. de heer A. Dijkstra 
Postbus 250 
3640AG Mijdrecht      Baambrugge, 26 april 2015 
 
Betreft: resultaten van de informatieavond over de Dorpsbrug 23 april j.l. 
 
Geachte heer Dijkstra, beste Aldrik, 
 
De Dorpsraad heeft in overleg met uw medewerkers H. ten Kortenaar en E. de Bruyn een 
informatieavond georganiseerd over het conceptverkeerplan over de Dorpsbrug van 
Baambrugge. De avond is in goede orde verlopen en er zijn constructieve ideeën 
uitgewisseld. 
 
De opkomst was hoger dan we hadden ingeschat. Van de ca. 1200 inwoners in Baambrugge 
waren er ongeveer 90 aanwezig, vrijwel allemaal erg tegen het conceptplan. Een 
beschrijving van de op die avond geuite bezwaren is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
In het algemeen vond men dat slechts het behouden van het rijksmonument als uitgangspunt 
voor het plan is genomen. Andere uitgangspunten als verkeersveiligheid, bereikbaarheid en   
ongeschikte alternatieve route hebben er geen rol van betekenins in gespeeld.  
 
Namens de bewoners van Baambrugge stellen wij voor het huidige plan te stoppen door het 
concept besluit hieromtrent officieel in te trekken, en in overleg met de bewoners naar een 
oplossing te zoeken, die rekening houdt met alle bovengenoemde uitgangspunten.  
Als u de bewoners van Baambrugge op tijd kunt informeren dat het huidige plan van de baan 
is en dat er nog vóór de zomervakantie met een overleg over de aanpak van de Dorpsbrug 
kan worden gestart, hoeven de tegenstanders van het plan geen zienswijzen in te dienen (er 
worden er vijftig verwacht) en kan de afdeling Verkeer haar tijd en aandacht besteden aan 
direct productief werk in plaats van het beantwoorden van al die zienswijzen.  
De Dorpsraad biedt aan om uw boodschap aan de bewoners en andere betrokkenen door te 
geven, zowel via onze website als via directe mail berichten. 
 
Gezien de momenteel lopende termijn voor het indienen van zienswijzen adviseren wij u 
dringend  om het door ons in deze brief gevraagde besluit te nemen vóór vrijdag 1 mei en  
ons goed op de hoogte te houden over de ontwikkelingen in de besluitvorming.   
 
Met vriendelijke groet, namens de Dorpsraad en de rest van de bewoners van Baambrugge, 

 
Reinier Bloemer, voorzitter 
 
Bijlagen:  -op 23 april 2015 geuite bezwaren tegen het concept verkeersbesluit 
  -drie lijsten met handtekeningen tegen het concept verkeersbesluit 


