
Repliek op de gemeentelijke plannen inzake De Biezenkamp

Na vele maanden heb ik eindelijk kennis kunnen nemen van de plannen van de gemeente Leusden 
ten aanzien van het winkelgebied De Biezenkamp. Ik heb inzage gehad het collegebesluit en de 
bijbehorende stukken en dezer dagen ook nog eens de nieuwsbrief.

Laat ik voorop stellen dat ik blij ben dat er eindelijk iets gaat gebeuren. Ik zie duidelijk een paar 
positieve aspecten, met name te noemen duidelijke verkeersborden, gelukkig meer en gelukkig 
minder teksten en het plaatsen van poefjes en paaltjes.

Toch kan ik het niet laten wat kritische kanttekeningen te plaatsen. U vraagt daar tenslotte om.
Zo vraag ik mij af waarom het zo lang heeft moeten duren. Immers het voorliggende plan is het plan 
wat u mij in februari 2019 reeds heeft voorgehouden. Geen van de suggesties die in die paar 
gesprekken die onder andere met bewoners van het Hof van Asschat gevoerd zijn, zijn er in verwerkt. 
Het is puur het plan Boone en geen plan van de belanghebbenden. De tekst “na overleg met 
omwonenden” is misplaatst. Het is een verhaal puur samengesteld op uw eigen kompas.
Bijdragen onzerzijds vind ik nergens terug.
Ik zal daarom (zij het met weinig hoop op gehoor) puntsgewijs een aantal zaken noemen.

Uitgangspunt verkeershinder
Erkend wordt dat de grootste overlastgever het scooterverkeer is. In uw plan is nergens terug te 
vinden dat daar iets aan gedaan wordt. Er zijn uitsluitend maatregelen die autoverkeer remmen. 
Men mag er dus van uitgaan dat de overlast in onverkorte vorm blijft bestaan.

Handhaving
Er wordt gezegd “continuering van het handhaven”. Op dit moment is er geen sprake van 
handhaving. Immers uit de door u gepresenteerde cijfers zou moeten blijken dat de Boa gemiddeld 
meer dan 2 uren per dag in De Biezenkamp aanwezig is  (12 á 15 uren in een vijfdaagse werkweek). 
Velen met mij komen tot een maximum van een half uur op die sporadische momenten dat hij er wel 
is.
Bovendien wordt dan meer aandacht gegeven aan het bekeuren (of waarschuwen) van 
automobilisten die het parkeerverbod overschrijden. Wij vinden dat 500 boetes voor scooteraars in 
zes maanden erg laag is en blijkbaar geen enkele invloed heeft op de overtreders. Immers de situatie 
verandert niet en is ook niet veranderd.  Recentelijk werd een controle gehouden in Emiclaer met 
57 boetes in één dag.
Handhaven op het huidige niveau is een lachertje.
Daar komt bij dat op de spitsuren (’s-ochtends tussen 7.30 en 8.30 uur) en ’s-middags (tussen 16.00 
en 18.00 uur) geen Boa present is. Evenmin wanneer de racemomenten er zijn op de 
zondagmiddagen. Wij hebben daarom verzocht.

Laad/losplaatsen
Er wordt één losplaats aangelegd op de Tolplaats. Door het plaatsen van poefjes en paaltjes pas ter 
hoogte van Mekking wordt gegarandeerd een losplaats gecreëerd op De Biezenkamp ter hoogte van 
de tandarts. Dezelfde tandarts die nu al met grote regelmaat (en langdurig) de plek voor zijn praktijk 
als parkeerplaats laat gebruiken.
Onze suggestie een parkeerplaats aan de Asschatterweg terzijde van het MFC gebouw aan te leggen, 
is blijkbaar in rook op gegaan. Een uitstekende plaats voor bevoorrading van Mekking, het Kruidvat, 
de Readshop en Taksim. Bovendien is de vuilophaaldienst daar ook mee gediend, want die kan die 
plek ook gebruiken in plaats van, zoals nu, op de rijbaan te gaan staan (of nog erger op het 
voetgangersgebied).
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Een derde losplaats zou zijn, tegenover Amici (als toch pas daar de poefjes en paaltjes geplaatst 
worden). Daar is een dood stuk. Plan B, Dirk, Jobs koffiekamer en Amici kunnen dan ook goed 
bevoorraad worden.

Plateau Asschatterweg
Dat dit plateau verlaagd gaat worden is toe te juichen. Maar ga er dan geen zebrapad plaatsen. Het 
gemiddelde van het aantal overstekenden ter plekke haalt de 1 nog niet. Afgelopen zondag zijn er na 
afloop van de kerkdienst 4 mensen overgestoken. 3 Personen gingen het Hamersveld in en 
1 mevrouw schuifelde met de rollator daarna langs het MFC-gebouw.
Zonde van onze overheidsfinanciën om geld uit te trekken voor een zinloos zebrapad.
Ik heb wel andere suggesties. In plaats van een plateau een dusdanige verkeer remmende bestrating 
in de vorm van een slinger. Dat remt ook nog eens keer de racewedstrijden van de scooters.
Waar al eerder voor gepleit is, is het wegnemen van het soepel verlopende op- en afritje ter hoogte 
van het witte bord bij het Hamersveld. Dat is het uitnodigende element voor fietsers en scooters om 
niet van de rijbaan gebruik te maken (en dus het plateau te vermijden) maar het pad langs MFC te 
gebruiken.

Pad langs MFC
Met uitzondering van de schooljeugd rijdt momenteel circa 60% van de fietsers over de 
Asschatterweg/Vlierplein door naar hoek Lidl om daar tussen de gele banen de weg te vervolgen. Dat 
is de dag praktijk.
Scooters nemen meestal het pad om zo het plateau te vermijden en de soepele op-/afrit bij de 
ingang van het Hamersveld te gebruiken. Senioren met of zonder rollators worden genegeerd en 
evenzo  de kleine kinderen (soms in groepen van school). Dit pad wordt frequent gebuikt door 
voetgangers. Evenzo worden de bankjes met grote regelmaat benut. En dat niet alleen door de 
senioren van het Hamersveld.
Zoals reeds eerder naar voren gebracht pleit ik er heftig voor dit pad tot voetpad te verklaren en 
maatregelen te nemen dat fietsers en scooterrijders dit pad niet gebruiken.
Uw argument dat dit pad veiliger is dan gebruik te maken van de rijweg is niet steekhoudend. 
Immers, nu steken diverse fietsers en scooters ter hoogte van het plateau ineens tussen en voor de 
auto’s diagonaal over om de soepele oprit te gebruiken.  Levensgevaarlijk!!
Rijdt men echter door, dan heeft al twee derde van de auto’s een plaats gevonden. Ter hoogte van 
de hoek Lidl treft men ternauwernood nog een auto.

Asschatterweg
Het bord “doodlopende weg” staat wel erg laat op de Asschatterweg. Vrachtverkeer (en ook 
personenauto’s) kunnen bij constatering aldaar niet draaien. Resultaat: men gebruikt nu het 
Vlierplein of nog erger de oprit hoek Lidl en keert dan op het voetgangersgebied.
Logischer is om de aanduiding “doodlopende weg” te plaatsen hoek Torenakkerweg.
Een verdere suggestie is om vanaf de hoek Torenakkerweg richting De Biezenkamp een 30 km-zone 
in te voeren. En veiliger én het remt de scheurende scooterrijders (wellicht).

Ik heb toch nog een poging gewaagd om een bijdrage te leveren (ingegeven door de dagelijkse 
waarnemingen). Voor zover het mij mogelijk is, zal ik veel mensen met behulp van mijn repliek 
informeren.
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