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Bijlage(n) 1  

Uw kenmerk  Verzonden 18 december 2018 
Uw brief van  Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp 

vermelden 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Hierbij doen wij u onze beslissing toekomen op uw bezwaarschrift dat gericht is tegen het 

verkeersbesluit van 15 juni 2018, kenmerk 5358245, gepubliceerd in de Staatscourant van 21 juni 

2018, waarbij een tweetal verkeersmaatregelen zijn vastgesteld voor de Amazonedreef, Utrecht 

met het oog op het verwijderen van de bussluis. 

 

Voor de motivering verwijzen wij naar bijgevoegd besluit. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

namens dezen, 

 

Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken en Inkoop. 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en om die reden niet voorzien van een handtekening. 
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Behandeld door administratie juridische zaken Datum 19 september 2018 
Doorkiesnummer 030-  Ons kenmerk  5458496  

E-mail  Onderwerp bezwaarschriften Amazonedreef 
Bijlage(n) 2  

Uw kenmerk  Verzonden 20 september 2018 
Uw brief van  Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp 

vermelden 

Geachte mevrouw, heer,  

Zoals verwacht kunnen wij u meedelen dat het de bedoeling is om eind oktober naar 
aanleiding van de ingediende bezwaren tegen het verkeersbesluit van 15 juni 2018, 
kenmerk 5358245, inhoudende een tweetal verkeersmaatregelen aan de Amazonedreef, 
een hoorzitting te houden waar bezwaarmakers de gelegenheid krijgen hun bezwaren 
nader toe te lichten.  
In verband met het reserveren van de vergaderruimte horen wij graag van u of u bij een 
dergelijke hoorzitting aanwezig wil zijn, en of u tijdens de hoorzitting het woord wenst 
te voeren.    
 
U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde antwoordstrook en antwoordenveloppe. 
 
Hoogachtend, 
 
Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken & Inkoop. 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en om die reden niet voorzien van een handtekening. 

 























Bezwaar verkeersbesluit voor het opheffen van bussluis Amazonedreef met kenmerk 5358245 

De negatieve effecten van dit besluit wegen niet op tegen de vermeende positieve effecten. 

Positieve effecten zijn volgens het besluit tweevoudig. Ten eerste het beter bereikbaar maken van 

het winkelcentrum De Klop en ten tweede het beter bereikbaar maken van de Amazonedreef. 

Volgens de argumentatie van het besluit wordt dit bereikt door de route Einsteindreef‐Paranadreef‐

Amazonedreef te ontsluiten. 

Het positieve effect van het bereikbaar maken van winkelcentrum De Klop voor verkeer van de 

Einsteindreef is beperkt gezien het naastliggende Winkelcentrum Overvecht dat veel aantrekkelijker 

is voor verkeer van deze kant. Het scenario dat verkeer dat over de Einsteindreef de wijk in rijdt 

graag wil winkelen bij winkelcentrum De Klop is niet aannemelijk. 

Het positieve effect van het bereikbaar maken van de Amazonedreef richting de Einsteindreef voor 

bewoners is wel aannemelijk, aangezien dit betekent dat omrijden via de soms drukke Carnegiedreef 

dan niet meer nodig is. Dit geldt echter voor een klein gedeelte van de Amazonedreef, aangezien de 

gedeelten verder van de Einsteindreef relatief dicht bij een ontsluiting naar de Carnegiedreef hebben 

en geen voordeel zullen hebben van de nieuwe ontsluiting. 

Dit tweede positieve effect weegt echter wat mij betreft niet op tegen de negatieve effecten van dit 

besluit. In het besluit zijn al expliciet genoemd 1) meer verkeer in een nu relatief autoluw gebied, 2) 

negatieve milieueffecten en 3) negatief effect op de doorstroming van openbaar vervoer. Waar de 

bewoners van een gedeelte van de Amazonedreef de positieve effecten kunnen ervaren, is het aantal 

mensen dat de negatieve effecten zal ervaren veel groter. Meer verkeer en negatieve milieueffecten 

worden ervaren door de mensen aan de Amazonedreef zelf, maar ook door de mensen in de in het 

blok tussen de Vecht, de Einsteindreef, de Carnegiedreef en de Paranadreef. De effecten op het 

openbaar vervoer hebben een effect op iedereen die met buslijn 1 reist richting station Overvecht of 

het centrum. Een trein halen met deze buslijn is in de huidige situatie al geen zekerheid. 

Een stad als Utrecht, die zich in meerdere mate probeert te profileren als een groene, schone 

fietsstad, zou zich moeten inzetten voor een autoluwe en schone woonomgeving, en goed openbaar 

vervoer. Daarom vind ik het opvallend dat een vooruitgang in bereikbaarheid voor een gedeelte van 

de Amazonedreef, wordt verkozen boven het leefklimaat en de kwaliteit van het openbaar vervoer 

voor een grotere groep mensen. 

Daarom hoop ik dat dit besluit kan worden heroverwogen en dat er in de toekomst beter wordt 

gekeken naar de aannemelijkheid van veronderstelde effecten en de verhouding tussen de positieve 

en negatieve effecten die dergelijke besluiten met zich meebrengen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 













































Aan het College van Burgemeester en Wethouders; 

Afd.Juridische Zaken; Pb16200; 3500‐CE‐Utrecht; 

Betr.: BEZWAAR tegen verkeersbesluit met kenmerk  5358245; genomen op 8 maart 2018; 

alsmede verkeerstechnisch voorstel betr. verandering/verbetering t.a.v. dit besluit 

Utrecht, 30.6.2018; 

Hierbij meld ik BEZWAAR tegen het weghalen van de BUS‐SLUIS‐verhogingen 'Amazonedreef' ter 

hoogte van 'Stichting  Gezondheidscentrum OverVecht'. Mede omdat er t.z.t. gegronde reden 

waren deze aan te leggen, welke heden eigenlijk nog steeds geldig zijn. 

Het argument van bereikbaarheid (betreffend winkels en buurt) is nogal arbitrair, daar de autos 

salop gezegd 'deze afkorting' niet werkelijk nodig hebben. Het wordt dan een 'ordinaire 

afkorting' om snel naar Einstein‐ en Brailledreef door te steken, en andersom. 

Het zal een aanzuigende werking hebben, daarmee een verhoogd volume aan autos hebben.   

Er zal meer geluid en meer vervuiling (o.a.fijnstof) zijn, door het veelvuldig afremmen en 

optrekken rondom dit nogal korte stuk weg rondom de verbinding Amazone‐/Parana‐dreef (en 

'om‐en‐om‐regeling'). Hierdoor onstaat veel meer hinder voor de direkte aan/om/wonenden en 

het gezondheidscentrum.   

Ook van belang te wegen is de nogal zeer korte 'invoeging' (verkeerstechnisch) van autos welke 

vanaf de Paranadreef op de Amazonedreef zullen willen afbuigen, en moeten wachten (door om‐

en‐om‐regeling), en daardoor zelfs de doorstroming op de Paranadreef kunnen hinderen. En 

andersom zullen de bussen hier dan hinder van hebben (alsmede noodvoertuigen), omdat zij 

moeten wachten tot ze van de Paranadreef de Amazonedreef op kunnen, en andersom, als het 

bij 'de bus(sluis)/versmalling' ietjes druk is. 

Verkeerstechnisch zoudde men dus juist daardoor de versmalling ook moeten wegnemen, maar 

dat lijkt me in het geheel gezien eveneens zeer ongewenst (!).   

Niet te vergeten zijn ook de twee cruciale openbare voorzieningen, het Gezondheidscentrum en 

het zwembad, welke een hoge concentratie fietsverkeer hebben, evenals de fietsroute 

'doorloop/aansluiting naar Einsteindreef, Brailledreef, en stad', en hier wordt dus (mijnsinziens) 

het 'ongevallenrisiko' verhoogd voor met name fietsers. 

Inzittenden van autos hebben maar een kleine kans op zwaar letsel door eventuele botsingen 

tussen autos onderling in deze (verzwaarde+gecompliceerdere) verkeerssituatie op genoemde 

lokatie, in tegenstelling tot de fietsers. 

Misschien ten overvloed, maar in vergelijking tot de Carnegiedreef (waar men niet kan inhalen) 

zal deze 'nieuwe afkorting tussen Einstein‐Dreef en Franciscus‐Dreef' vermoedelijk hoogfrequent 



gebruikt worden met alle nadelen vandien, en voor die 'verbinding' was juist de Carnegie‐Dreef 

eigenlijk gedacht (!), de juiste weg. 

Gezien deze punten is een (om‐)rijden 'zoals tot heden gewoon was' te prevaleren. 

Behalve autos, hebben zodoende alle overige verkeersdeelnemers alsmede directe 

omwonenden uiteindelijk alleen maar voordeel bij het NIET veranderen van de bestaande 

verkeerssituatie. 

De toegang van buurt en winkelcentrum via Carnegie‐Dreef en RioNegro‐Dreef lijkt mij 'geen 

grote omweg' en bovendien verkeerstechnisch beter geschikt, zodoende ook te handhaven in 

plaats van deze 'afkorting' met alle nadelen vandien toe te passen. 

Verekeerstechnische Vernieuwing/verBetering zou kunnen plaats hebben, door de nu op 

doorgaand verkeer 'lijkende' laatste stuk van de Amazonedreef te veranderen, in die zin, dat de 

'aansluiting via een doorgaande weg‐situatie' (via bocht !) van de Amazonedreef‐RioNegrodreef 

'minder stop‐go'‐situaties opleverd, en daardoor juist de doorstroming naar de Carnegie weer 

vergemakkelijkt. Deze oplossing lijkt me in alle opzichten verkeerstechnisch de voorkeur te 

hebben. Dat betekend dat men de 'haaietanden' verplaats, alsmede 3 verkeersborden moet 

plaatsen. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor alle moeite die u in deze kwestie neemt. 

Met vriendelijke groet,   (Camposdreef‐   ‐Utrecht) 
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Verkeer en mobiliteit, Werk en Inkomen, Economie, Internationale Zaken, Milieu en emissieloos vervoer 
  
      Gemeente Utrecht 
      Raadsorganen 
      Griffie 
        
      Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
      Bezoekadres Tijdelijke werklocatie gemeenteraad, Varrolaan 100 
      Telefoon 06 -  
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
      Woensdag is mijn vrije dag 

 
 

 
 
 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 17 juli 2018 9:26 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: getekend raadsbesluit nr. 23.pdf "verwijderen bussluis Amazonedreef" 
Urgentie: Hoog 
 

 
Er is inmiddels een verkeersbesluit genomen door het college ter uitvoering van het raadsbesluit  
dat naar aanleiding van een burgerinitiatief is genomen. 
 
In enkele bezwaarschriften  die tot nu toe zijn ingediend na het nemen van het verkeersbesluit en die 
worden beschouwd te zijn gericht tegen het verkeersbesluit, wordt echter het raadsbesluit vermeld als 
bestreden besluit. 
 
Ik zou graag weten wanneer het getekend raadsbesluit op de website van de gemeente Utrecht is 
geplaatst en of ik de datum van plaatsing ergens digitaal kan achterhalen; kortom of deze datum kan 
worden aangetoond 
 
De vraag wanneer  het besluit bekend is gemaakt , is mijns inziens relevant voor de ontvankelijkheid 
in een eventuele bezwaarprocedure bij de gemeenteraad (het bevreemdt me nl dat niet eerder 
concreet bezwaar is gemaakt bij de gemeenteraad tegen het raadsbesluit c.q. voldongen feit). 
 
‘k Zag je naam staan vandaar mijn bericht aan jou.  
Graag even je hulp. (ik heb de bezwaarschriften in behandeling). 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

  

 
@utrecht.nl 
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Van:
Verzonden: maandag 23 juli 2018 13:42
Aan: IB Juridische Zaken
CC: ; 
Onderwerp: FW: Opvragen stukken zaaknummer 5486932 Amazonedreef opheffen bussluis, 

zaakno. 5358245
Bijlagen: een_bezwaarschrift_indienen_5486932.pdf; -1.docx; Amazonedreef 

eo WRO advies met BPO verkeersveiligheid.pdf; Amazonedreef toelichting 
verkeersbesluit opheffen bussluis voor de BInG.....docx; Verslag 323  BInG 24 mei 
2018 - definitief.docx; Advies Mobiliteit bij Burgerinitiatief busslsuis 
Amazonedreef.docx; Amazonedreef intr. C1 met OB en vastst. F5, F6, zaakno..docx; 
Burgerinitiatief Verwijderen bussluis Amazonedreef, zaakno. 5335831.pdf; 
Diverse_bussluis Amazonedreef (aarts002).docx; Vergadering gemeenteraad van 8 
maart 2018 agendapunt bussluis Amazonedre....docx; Amazonedreef bussluis  
bordenplan, zaakno. 5358245.jpg; Amazonedreef intr. C1 met bussluis en vastst. F5 
en F6, zaakno.5358245.pdf

Urgentie: Hoog

Hierbij de stukken die horen bij het verkeersbesluit bussluis Amazonedreef. Mochten er nog vragen 
zijn of jullie aanvullende info willen, dan hoor ik het graag. 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 12 juli 2018 10:00 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: FW: Opvragen stukken zaaknummer 5486932 Amazonedreef opheffen bussluis, zaakno. 5358245 
Urgentie: Hoog 
 
Ha  
 
Zie onderstaand verzoek van JZ. Stuur jij bijgaande stukken door naar JZ? Het betreft een door 
Qbuzz ingediend bezwaarschrift inz. het verkeersbesluit Amazonedreef intrekken C1 met bussluis en 
vaststellen F5 en F6, zaakno. 5358245. Zie bijlages. Je dient onderstaande stukken te sturen naar de 
mailbox van JZ: IB Juridische Zaken 
 

 de aanvraag (zie bijlage) 
 tekening(en) (zie bijlage) 
 het besluit, zoals deze in de Staatscourant is gepubliceerd (zie bijlage) 
 een motivering waarom dit besluit is genomen (zie bijlages) 
 eventuele correspondentie (wijkberichten, brieven, verslagen van informatie avonden e.d.)  die 

heeft plaatsgevonden met omwonenden 
 eventuele onderzoeksrapporten die mede hebben geleid tot het nemen van het besluit 

 
De memo “Juridische gevolgen ter voorbereiding op de hoorzitting” op de eventuele hoorzitting bij de 
Commissie Bezwaar en Beroep, heb ik je al in een eerdere mail toegestuurd. En daarom stuur ik deze 
nu niet meer mee. 
 
Nog even als extra informatie: de BInG (overleg van 24 mei jl.) heeft negatief geadviseerd op deze 
locatie. Zie bijgevoegd verslag. 
 
Groet, 
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Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     Gemeente Utrecht 
     Ontwikkelorganisatie Ruimte 
       
     Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag tot en met vrijdag 
       
       
     Milieu en Mobiliteit 
     Realisatie Mobiliteit 
     Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030 -   
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van: IB Juridische Zaken  
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 15:37 
Aan:  
Onderwerp: Opvragen stukken zaaknummer 5486932 
 
 Beste collega, 
  
Onder verwijzing naar de bijlage inzake een ontvangen bezwaarschrift, verzoeken wij u om binnen 10 
dagen na de datum van dit schrijven de op de zaak betrekking hebbende stukken met vermelding 
van het zaaknummer, aan ons toe te zenden. 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Administratie Juridische Zaken,  
  
     Gemeente Utrecht 
     Bestuurs- en Concerndienst 
     Juridische Zaken 
       
     Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
     Bezoekadres Vinkenburgstraat 26, kamer 3.10 
     Telefoon 030 -  /  /  /  Fax 030 -   
     E-mail @utrecht.nl 
     www.utrecht.nl 

 



















Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

• bezwaar.docx
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Beste,  

Per wijkbericht heb ik kennisgenomen met het ‘verkeersbesluit voor het opheffen van bussluis 

Amazonedreef’. Als bewoner van de studioappartementen op de begane grond met tuin grenzend 

aan deze bussluis, maak ik bezwaar tegen uw besluit.  

Vanzelfsprekend, zoals u ook aangeeft in het besluit, wordt de verkeersintensiteit van gemotoriseerd 

verkeer door dit besluit verhoogd, waardoor het woongenot voor de aangrenzende appartementen 

door vermeerderd verkeersgeluid en grotere uitstoot van emissiegassen aanzienlijk verlaagd wordt. 

In uw besluit staat echter aangegeven dat u dit in overweging genomen heeft en dat u er toch 

democratisch voor gekozen heeft om het project door te zetten. Dit zal ik dan ook (tegen mijn wil in) 

accepteren.  

Echter wil ik wel bezwaar maken met betrekking tot de voorgenomen voorrangssituatie betreffende 

installering van verkeersborden F5 (Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer 

uit tegengestelde richting) en F6 (Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van 

deze richting nadert voor laten gaan) met betrekking tot de verkeersveiligheid. Het verkeer uit 

tegengestelde richting staat het door de installering van deze borden vrij om met hoge snelheid door 

de bussluis te rijden. Met name ’s avonds, wanneer er minder verkeersintensiteit is, kan het 

voorkomen dat bestuurders vrij hard door de wijk Overvecht rijden. Op dit moment ervaar ik dit al 

door de oplevering van de nieuwe parkeerplaats van het gezondheidscentrum Overvecht, waardoor 

beide zijden van de bussluis per parkeerplaats met elkaar verbonden worden: bestuurders gebruiken 

deze parkeerplaats vaak met hoge snelheid om de bussluis te omzeilen. Ik zou u daarom willen 

verzoeken het besluit aan te passen door meer snelheidsbeperkende maatregelen hieraan toe te 

voegen, zoals een verkeersdrempel of flitspaal die controleert op snelheid, zodat de 

verkeersveiligheid ook na het aanpassen van de bussluis gehandhaafd blijft.  

Met vriendelijke groet,  

 









Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

• bezwaar.docx
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Bezwaar m.b.t. Verkeersbesluit voor het opheffen van bussluis Amazonedreef 

 

Beste,  

Per wijkbericht heb ik kennisgenomen met het ‘verkeersbesluit voor het opheffen van bussluis 

Amazonedreef’. Als bewoner van de studioappartementen op de begane grond met tuin grenzend 

aan deze bussluis, maak ik bezwaar tegen uw besluit.  

Vanzelfsprekend, zoals u ook aangeeft in het besluit, wordt de verkeersintensiteit van gemotoriseerd 

verkeer door dit besluit verhoogd, waardoor het woongenot voor de aangrenzende appartementen 

door vermeerderd verkeersgeluid en grotere uitstoot van emissiegassen aanzienlijk verlaagd wordt. 

In uw besluit staat echter aangegeven dat u dit in overweging genomen heeft en dat u er toch 

democratisch voor gekozen heeft om het project door te zetten. Dit zal ik dan ook (tegen mijn wil in) 

accepteren.  

Echter wil ik wel bezwaar maken met betrekking tot de voorgenomen voorrangssituatie betreffende 

installering van verkeersborden F5 (Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer 

uit tegengestelde richting) en F6 (Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van 

deze richting nadert voor laten gaan) met betrekking tot de verkeersveiligheid. Het verkeer uit 

tegengestelde richting staat het door de installering van deze borden vrij om met hoge snelheid door 

de bussluis te rijden. Met name ’s avonds, wanneer er minder verkeersintensiteit is, kan het 

voorkomen dat bestuurders vrij hard door de wijk Overvecht rijden. Op dit moment ervaar ik dit al 

door de oplevering van de nieuwe parkeerplaats van het gezondheidscentrum Overvecht, waardoor 

beide zijden van de bussluis per parkeerplaats met elkaar verbonden worden: bestuurders gebruiken 

deze parkeerplaats vaak met hoge snelheid om de bussluis te omzeilen. Ik zou u daarom willen 

verzoeken het besluit aan te passen door meer snelheidsbeperkende maatregelen hieraan toe te 

voegen, zoals een verkeersdrempel of flitspaal die controleert op snelheid, zodat de 

verkeersveiligheid ook na het aanpassen van de bussluis gehandhaafd blijft.  

Met vriendelijke groet,  
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Met vriendelijke groet, 
  
Administratie Juridische Zaken,  
  
     Gemeente Utrecht 
     Bestuurs- en Concerndienst 
     Juridische Zaken 
       
     Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
     Bezoekadres Vinkenburgstraat 26, kamer 3.10 
     Telefoon 030 -  /  /  /  Fax 030 -  
     E-mail @utrecht.nl 
     www.utrecht.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 10:37
Aan: IB Juridische Zaken
CC: ; ; 
Onderwerp: RE: Opvragen stukken zaaknummer 5502697 Amazonedreef opheffen bussluis, 

zaakno. 5358245
Bijlagen: Amazonedreef opheffen bussluis , zaakno. 5358245.pdf

Dag collega, 
 
Bedankt voor het doorsturen van het bezwaarschrift van dhr.  inz. het opheffen van de 
bussluis op de Amazonedreef. Omdat jullie inmiddels al diverse malen dezelfde stukken van ons 
hebben ontvangen betr. het opheffen van de bussluis op de Amazonedreef, zaakno. 5358245, is het 
weinig zinvol om bij alle nog door ons te ontvangen bezwaarschriften, 50 in totaal tot op dit moment, 
steeds maar weer dezelfde stukken te blijven toesturen. Wij,  en ik, gaan ervan uit dat jullie het 
hiermee eens zijn en dat wij dan ook geen herinneringen zullen gaan ontvangen om stukken toe te 
sturen. 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking hierin, 
 
Groet, 

 
 
 
 
  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     Gemeente Utrecht 
     Ontwikkelorganisatie Ruimte 
       
     Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag tot en met vrijdag 
       
       
     Milieu en Mobiliteit 
     Realisatie Mobiliteit 
     Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030 -   
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van: IB Juridische Zaken  
Verzonden: woensdag 1 augustus 2018 11:37 
Aan: Kottenhagen-Spin, Regien 
Onderwerp: Opvragen stukken zaaknummer 5502697 
 
Beste collega, 
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Onder verwijzing naar de bijlage inzake een ontvangen bezwaarschrift, verzoeken wij u om binnen 10 
dagen na de datum van dit schrijven de op de zaak betrekking hebbende stukken met vermelding 
van het zaaknummer, aan ons toe te zenden. 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Administratie Juridische Zaken,  
  
     Gemeente Utrecht 
     Bestuurs- en Concerndienst 
     Juridische Zaken 
       
     Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
     Bezoekadres Vinkenburgstraat 26, kamer 3.10 
     Telefoon 030 -  /  /  /  Fax 030 -  
     E-mail @utrecht.nl 
     www.utrecht.nl 
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Onder verwijzing naar de bijlage inzake een ontvangen bezwaarschrift, verzoeken wij u om binnen 10 
dagen na de datum van dit schrijven de op de zaak betrekking hebbende stukken met vermelding 
van het zaaknummer, aan ons toe te zenden. 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Administratie Juridische Zaken,  
  
     Gemeente Utrecht 
     Bestuurs- en Concerndienst 
     Juridische Zaken 
       
     Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
     Bezoekadres Vinkenburgstraat 26, kamer 3.10 
     Telefoon 030 -  /  /  /  Fax 030 -  
     E-mail @utrecht.nl 
     www.utrecht.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 10:42
Aan: IB Juridische Zaken
CC: ; ; 
Onderwerp: RE: Opvragen stukken zaaknummer 5502766 Amazonedreef opheffen bussluis, 

zaakno. 5358245
Bijlagen: Amazonedreef opheffen bussluis mw , zaakno. 5358245.pdf

Dag collega, 
 
Bedankt voor het doorsturen van het bezwaarschrift van mw  inz. het opheffen van de 
bussluis op de Amazonedreef. Omdat jullie inmiddels al diverse malen dezelfde stukken van ons 
hebben ontvangen betr. het opheffen van de bussluis op de Amazonedreef, zaakno. 5358245, is het 
weinig zinvol om bij alle nog door ons te ontvangen bezwaarschriften, 50 in totaal tot op dit moment, 
steeds maar weer dezelfde stukken te blijven toesturen. Wij,  en ik, gaan ervan uit dat jullie het 
hiermee eens zijn en dat wij dan ook geen herinneringen zullen gaan ontvangen om stukken toe te 
sturen. 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking hierin, 
 
Groet, 

 
 
 
 
  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     Gemeente Utrecht 
     Ontwikkelorganisatie Ruimte 
       
     Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag tot en met vrijdag 
       
       
     Milieu en Mobiliteit 
     Realisatie Mobiliteit 
     Postadres Postbus 8406, 3505 RK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030 -   
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van: IB Juridische Zaken  
Verzonden: woensdag 1 augustus 2018 11:46 
Aan:  
Onderwerp: Opvragen stukken zaaknummer 5502766 
 
 Beste collega, 
  



2

Onder verwijzing naar de bijlage inzake een ontvangen bezwaarschrift, verzoeken wij u om binnen 10 
dagen na de datum van dit schrijven de op de zaak betrekking hebbende stukken met vermelding 
van het zaaknummer, aan ons toe te zenden. 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Administratie Juridische Zaken,  
  
     Gemeente Utrecht 
     Bestuurs- en Concerndienst 
     Juridische Zaken 
       
     Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
     Bezoekadres Vinkenburgstraat 26, kamer 3.10 
     Telefoon 030 -  /  /  /  Fax 030 -  
     E-mail @utrecht.nl 
     www.utrecht.nl 
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Bezwaarschrift kenmerk: 5358245 

Betreffende opheffen bussluis Amazonedreef 

Gepubliceerd in Staatscourant nummer 34771 van 21 juni 2018 en het Wijkbericht juni 2018 

 

Het Bewonersplatform Overvecht  maakt  ernstige bezwaar tegen de voorgenomen 

verkeersmaatregelen die worden genomen om de bussluis aan het begin van de Amazonedreef op 

te heffen.  

1. In het besluit is onvoldoende rekening gehouden met negatieve effecten naar de omgeving: 

• De bussluis heeft altijd bijgedragen aan het verminderen van de verkeersdruk op de 

Amazonedreef en aangrenzende woongebieden. Verwijdering van de bussluis zal toename 

van met name autoverkeer opleveren. Hierdoor verslechtert de leefbaarheid (w.o. 

luchtkwaliteit en geluidsoverlast ten gevolge van verkeer) in de omgeving van de bussluis. 

• Door de toename van het autoverkeer verslechtert ook de veiligheid. Mede door de 

weginrichting (straat is 9 m breed) wordt vaak harder gereden dan toegestaan  en de politie 

zal niet handhaven omdat de weginrichting niet overeenkomt met de gewenste snelheid.  

• De oversteekbaarheid van Amazonedreef verslechtert. Dat is met name voor schoolgaande 

kinderen niet wenselijk. De Marcusschool op de Mayadreef ligt in de nabijheid van de 

Amazonedreef. Rond de school-begin en -eindtijden  moeten veel kinderen en ouders met 

kinderen oversteken. 

• Met het opheffen van de bussluis wordt de Amazonedreef ook aantrekkelijk voor 

autoverkeer dat niet op de Amazonedreef of bij Winkelcentrum de Klop hoeft te zijn. 

Daarmee wordt de Amazonedreef een sluiproute. Hiermee kunnen de auto’s 2 tot 4 

verkeerslichten vermijden. Komende vanaf de kruising Paranadreef-Einsteindreef is de route 

via de Amazonedreef  aantrekkelijker voor: 

o Bewoners naar het gebied ten noordwesten van de Japuradreef (dat anders via de 

Carnegiedreef en het noordelijk deel van de Japuradreef zou gaan); 

o Bewoners van het Klopvaartgebied (dat dan via de gehele Amazonedreef en 

Japuradreef zal gaan, of via Amazonedreef en Rio Negrodreef); 

o Bewoners van Zuilen Noordwest die via de Amazonedreef-Japuradreef-Orinocodreef 

sneller (met minder verkeerslichten) zullen zijn dan via de Marnixlaan-Van 

Hoornekade- Burg. Van Tuylkade en Bernhardlaan. NB. Straks bij de herinrichting 

naar de Westelijke Stadsboulevard wordt deze route extra aantrekkelijk. 

De sluiproute geldt voor beide richtingen. 

 



2. Het besluit is een maatregel die niet strookt met de ambities van de stad voor een gezonde 

leefomgeving. 

• Voor een gezonde leefomgeving is het belangrijk dat woongebieden verkeersluw en 

veilig zijn. In Overvecht zijn hiervoor ‘compartimenten’ gecreëerd, zoals de molenwieken 

in Overvecht Zuid (m.n. door de afsluiting Rubicondreef eind jaren 90) en de afsluiting 

Mekongdreef in Overvecht Noord. De bussluis is een vergelijkbare maatregel. Hierdoor 

ontstaat er ook een ‘compartiment’. 

• Voor de mobiliteit geldt dat voor korte afstanden andere vervoersmiddelen aantrekkelijk 

gemaakt moeten worden. Dit strookt niet met het opheffen van de bussluis wat alleen 

een voordeel voor automobilisten oplevert. De consequentie is: 

o De reistijden van het OV wordt nadelig beïnvloed als ook het autoverkeer daar 

doorheen mag gaan.  

o Voor de fietser maakt het geen verschil; zij kunnen ongehinderd langs de bussluis. 

o Nooddiensten mogen via de bussluis. Het is wenselijk dat wordt gehandhaafd op niet 

geautoriseerd autoverkeer dat via de bussluis rijdt.  

De bereikbaarheid voor een auto wil niet zeggen dat dit ook de snelste en kortste weg moet 

zijn. De gemeente weert de auto uit de stad en wil deze via de Ring laten rijden. Daarom zou 

volgens hetzelfde principe de gezonde leefomgeving juist gebaat zijn bij het handhaven van 

de bussluis. 

 

3. Procedureel zijn er voldoende handtekeningen opgehaald. Er zijn echter naar verhouding zeer 

weinig aanwonenden die getekend hebben. Er zijn slechts 10 aanwonenden (waarvan de woning 

direct aan de Amazonedreef ligt) die hebben getekend, waarvan één bewoner met huisadres 

Amazonedreef. Een groot deel van de handtekeningen zijn gezet door bewoners buiten het 

wijkgebied Amazonedreef (of Vechtzoom-Zuid en het zuidoosten van Vechtzoom-Noord tot aan 

de Klopvaart). Dit houdt in dat er vooralsnog geen meerderheid is van omwonenden die instemt 

met het opheffen van de bussluis. Wij hebben de indruk dat een overgroot deel van de bewoners 

nabij de Amazonedreef niet wist van de handtekeningenactie of niet wilde ondertekenen. Het is 

aannemelijk dat een groot deel van de handtekeningen verkregen zijn bij bewoners die de 

bussluis zullen gebruiken om zelf een snellere route te kunnen nemen van/naar huis, waarbij de 

bewoners nabij de bussluis op de Amazonedreef en de Japuradreef de overlast zullen krijgen. 

 

De aanleiding voor het verzoek tot opheffen van de bussluis is dat de autobereikbaarheid van 

Winkelcentrum De Klop en een gedeelte van de Amazonedreef zou worden vergroot. Het argument 

van de bereikbaarheid van het winkelcentrum is weinig overtuigend. Het winkelcentrum is prima 

bereikbaar met de auto, getuige het aantal auto’s bij speciale evenementen (zoals de opening van de 

Lidl in september 2017 of een braderie).  

 

Namens Bewonersplatform Overvecht 

 

Het Bewonersplatform Overvecht is als stichting ingeschreven bij de KvK onder nummer 30201583 
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Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Bewonersplatform 
Overvecht, gevestigd te Utrecht, waarvan de statuten werden vastgesteld bij de akte 
van oprichting de dato 3 januari 2005 voor de destijds te Utrecht gevestigde notaris  
Mr.  verleden, laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging de dato  
17 december 2010 voor de te Utrecht gevestigde notaris Mr.  verleden. 
============================================================  
 

S T A T U T E N : 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1. 
1. De stichting draagt de naam: 
 STICHTING BEWONERSPLATFORM OVERVECHT. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. 
DOEL EN MIDDELEN. 
Artikel 2. 
1. De stichting heeft ten doel:  

a) het bevorderen van duurzame verbetering en ontwikkeling van de wijk 
Overvecht, waarbij leefbaarheid voor bewoners en sociale samenhang 
centraal staan; 

b) bewoners een platform bieden voor onderlinge samenwerking en voor het 
ontwikkelen van ideeën, initiatieven en netwerken alsmede het uitdragen van 
ideeën en standpunten die kunnen bijdragen aan een beter Overvecht.   

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  
a. Het geven van praktische en financiële ondersteuning aan de activiteiten van 

het Bewonersplatform Overvecht; 
b. het verkrijgen van gelden uit subsidies en andere bronnen die worden 

ingezet ten behoeve van activiteiten van het Bewonersplatform Overvecht; 
c. alle middelen die bevorderlijk (kunnen) zijn voor de verwezenlijking van het 

doel van de stichting. 
GELDMIDDELEN. 
Artikel 3. 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
subsidies, opbrengsten van activiteiten, schenkingen, erfstellingen en legaten, 
eenmalige of periodieke bijdragen, alsmede alle andere verkrijgingen en baten. 
BESTUUR. 
Artikel 4. 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie 

natuurlijke personen. 
 Het aantal bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld. 
 Het bestuur wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. 
2. Het bestuur van de stichting wordt benoemd door het zittend bestuur op voordracht 

van de algemene vergadering van de vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid) 
Bewonersplatform Overvecht, gevestigd te Utrecht, hierna genoemd "de 
vereniging". Indien de vereniging niet meer bestaat, worden de bestuurders 
benoemd door het bestuur van de stichting zelf door middel van coöptatie.  
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3. Ingeval minder dan drie bestuurders in functie mochten zijn, blijft het bestuur 
niettemin bevoegd, ook ingeval één bestuurder is overgebleven, doch neemt het 
onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal bestuurders, zo enigszins 
mogelijk binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s). 
Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de persoon 
van een nieuwe bestuurder alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders 
mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuurder(s) 
zou(den) nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal de 
voorziening geschieden door de Rechtbank binnen wier ressort de stichting is 
gevestigd, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het 
Openbaar Ministerie. 

BESTUURSFUNCTIES. 
Artikel 5. 
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
en eventueel een plaatsvervangend voorzitter. De functies van secretaris en 
penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd, evenals de functies van 
plaatsvervangend voorzitter (indien deze functie wordt verlangd) en secretaris of 
penningmeester. 
EINDE BESTUURSFUNCTIE. 
Artikel 6. 
De bestuursfunctie eindigt: 
a. door overlijden van de bestuurder; 
b. door bedanken van de bestuurder; 
c. door faillietverklaring of door het aanvragen van surséance van betaling door de 

bestuurder; 
d. door onder curatelestelling van de bestuurder of doordat een bestuurder het vrije 

beheer over zijn vermogen verliest; 
e. door ontslag door de rechtbank als bestuurder van de stichting of als bestuurder 

van een andere rechtspersoon; 
f. door ontslag door de algemene vergadering van de vereniging; 
g. indien de vereniging niet meer bestaat:  
 door ontslag door het bestuur om redenen ontleend aan het belang van de stichting, 

krachtens een unaniem bestuursbesluit van alle overige op dat moment zitting 
hebbende bestuurders, genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen 
vergadering van het bestuur, waarin alle bestuurders - dan wel alle overige 
bestuurders met uitzondering van de bestuurder wiens ontslag het betreft - 
aanwezig zijn, terwijl de bestuurder wiens ontslag het betreft in de gelegenheid 
moet zijn gesteld zich tegen een voorgenomen besluit tot ontslag te verweren.  

VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 7. 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 

komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de 
penningmeester alsmede aan de secretaris tezamen met de penningmeester. 

2. Het bestuur kan besluiten aan anderen schriftelijk de bevoegdheid te verlenen de 
stichting te vertegenwoordigen op door het bestuur aangewezen terreinen, zulks 
met inachtneming van nader te stellen bepalingen. 
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TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR. 
Artikel 8. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, bepaalt het beleid van de 

stichting met de daarvoor te verwerven en in te zetten middelen, behartigt de 
belangen van de stichting in de ruimste zin des woords en is binnen de grenzen van 
deze statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten die het 
voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht. 

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een ander verbindt. 

BESTUURSVERGADERINGEN. 
Artikel 9. 
1. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar. Overige vergaderingen zullen 

worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee andere 
bestuurders daartoe, onder schriftelijke opgave van de te behandelen punten, aan 
de voorzitter een verzoek richten. 

 Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in die zin dat een 
vergadering binnen drie weken na indiening van het verzoek daartoe kan plaats 
vinden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen. 

2. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter van de 
vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door 
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 

3. De bestuurders worden voor de vergaderingen schriftelijk door of namens de 
secretaris opgeroepen. 

4. Bestuurders zijn bevoegd zich door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde andere 
bestuurder ter vergadering te doen vertegenwoordigen, tenzij de statuten dat in een 
specifiek geval niet toestaan en onverminderd het bepaalde in artikel 10 leden 1 en 
4. Een bestuurder kan slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde 
optreden. 

5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter der vergadering omtrent 

de uitslag van de stemming is beslissend. 
 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd 

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken 
van het oordeel van de voorzitter der vergadering de juistheid daarvan betwist, dan 
vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit 
verlangt of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde bestuurder dit verlangt. 

 Door deze nieuwe stemming vervalt de oorspronkelijke stemming. 
BESLUITVORMING. 
Artikel 10. 
1. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten ter vergadering is behoorlijke oproeping 

van alle en de aanwezigheid van tenminste de helft van alle in functie zijnde 



 
 
 
 
 

- 4 - 

bestuurders vereist, tenzij de statuten een groter quorum voorschrijven en 
onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 4 van dit artikel. 

2. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige 
besluiten worden genomen mits met unanimiteit van stemmen, omtrent alle aan de 
orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot 
ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en 
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in 
acht genomen; onverminderd het hiervoor in lid 1 bepaalde. 

3. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen 
gelden als niet te zijn uitgebracht. 

4. Het bestuur is bevoegd ook buiten vergadering besluiten te nemen, mits de 
zienswijze van alle bestuurders schriftelijk, per telegram, telefax of electronic mail of 
ander geëigend modern communicatiemiddel wordt ingewonnen en het besluit met 
algemene stemmen wordt aanvaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder 
bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, 
dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de verzamelde notulen wordt 
gevoegd. 

5. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming 
verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuurders zich 
daartegen verzet. 

6. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden 
verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook dan geen 
meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen 
welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of 
herstemming de stemmen, dan beslist het lot. 

7. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het voorstel bij staking van stemmen als 
verworpen beschouwd. 

8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de wet of statuten voorzien, beslist 
de voorzitter van de vergadering. 

JAARREKENING EN BEGROTING. 
Artikel 11. 
1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit 
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe 
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 
worden gekend. 

3. Na afloop van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en 
uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar wordt door de 
penningmeester aan de hand van een door hem opgemaakte jaarrekening, 
omvattend de balans per ultimo van het afgelopen boekjaar, een staat van 
ontvangsten en uitgaven van dat jaar en een toelichting daarop, in een 
bestuursvergadering rekening en verantwoording afgelegd. 
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4. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de aan het slot van lid 3 
bedoelde vergadering van het bestuur gehouden, waarin de jaarrekening en het 
door het bestuur op te maken jaarverslag worden behandeld. Het bestuur kan een 
deskundige aanwijzen voor het nazien van de jaarstukken. 

5. Vaststelling/goedkeuring van de jaarrekening gebeurt door het bestuur en strekt de 
penningmeester tot décharge. 

6. Jaarlijks stelt het bestuur een begroting vast voor de uitgaven van de stichting voor 
het daaropvolgende jaar, nadat deze is goedgekeurd door de algemene 
vergadering van de vereniging. 

7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers te bewaren gedurende de daartoe wettelijk 
voorgeschreven termijn. 

 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt 
met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de 
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen 
worden gemaakt. 

STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 12. 
1. Deze statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd, na daartoe verkregen 

goedkeuring van de algemene vergadering van de vereniging, bij bestuursbesluit 
genomen met twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle 
in functie zijnde bestuurders aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn, 
onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 4. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De 
bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van akte van wijziging alsmede de 
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de kamer van Koophandel en 
Fabrieken binnen wier ressort de stichting is gevestigd. 

3. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd, mits 
onder overlegging van gewaarmerkte notulen van een bestuursvergadering waarin 
op rechtsgeldige wijze tot de statutenwijziging is besloten. 

ONTBINDING. 
Artikel 13. 
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden bij bestuursbesluit 

genomen met twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle 
in functie zijnde bestuurders aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn, 
onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 4. 

2. De stichting wordt bovendien ontbonden: 
 - door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 
 - door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. 
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. 
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten, ook ten aanzien 

van de benoeming in vacatures, zoveel mogelijk van kracht. 
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5. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur één of meer andere 
vereffenaars aanwijst. 

6. Een batig saldo na vereffening zal toekomen aan de vereniging. Indien de 
vereniging dan niet meer bestaat zal een batig saldo na vereffening worden 
aangewend voor een doel dat naar het oordeel van het bestuur zoveel mogelijk met 
dat van de stichting overeenkomt. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de daartoe wettelijk 
voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar, danwel onder een 
door de vereffenaars aan te wijzen derde. 

REGLEMENT. 
Artikel 14. 
1. Het bestuur kan, na daartoe verkregen goedkeuring van de algemene vergadering 

van de vereniging, een reglement vaststellen, waarin alles wordt geregeld wat 
nadere regeling behoeft. 

2. Dit reglement mag geen bepaling bevatten, welke in strijd is met de wet of deze 
statuten. 

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd, na daartoe verkregen goedkeuring van de 
algemene vergadering van de vereniging, het reglement te wijzigen of op te heffen. 
 
De ondergetekende, 
Mr. , notaris gevestigd te Utrecht, verklaart zich naar beste weten te 
hebben overtuigd dat de statuten van de stichting:  
 Stichting Bewonersplatform Overvecht, gevestigd te Utrecht,  
thans in hun geheel luiden overeenkomstig vorenstaande doorlopende tekst. 
Utrecht, 17 december 2010. 
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Bezwaarschrift kenmerk: 5358245 

Betreffende: verkeersbesluit voor het opheffen van bussluis Amazonedreef 

Gepubliceerd in Staatscourant nummer 34771 van 21 juni 2018 en het Wijkbericht juni 2018 

 

Utrecht, 23 juli 2018 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Ondanks dat ik als bewoner van de Trinidaddreef er persoonlijk profijt van zou hebben als de bussluis op de 

Amazonedreef opgeheven wordt, maak ik ernstige bezwaren tegen het voorgenomen verkeersbesluit. 

1. In het besluit is onvoldoende rekening gehouden met de neveneffecten: 

 Door de toename verkeersintensiteit verslechtert de leefbaarheid (w.o. luchtkwaliteit en 

geluidsoverlast ten gevolge van verkeer) in de omgeving van de bussluis. 

 Door de toename van verkeer verslechtert de veiligheid omdat er een toename is van autoverkeer. 

Mede door de weginrichting (straat is 9 m breed) wordt meestal harder gereden dan toegestaan (50 

km/u) en de politie zal niet handhaven omdat de weginrichting niet overeenkomt met de gewenste 

snelheid.  

 De oversteekbaarheid van Amazonedreef verslechtert wat voor met name schoolgaande kinderen niet 

wenselijk is. De Marcusschool op de Mayadreef ligt in de nabijheid van de Amazonedreef. 

 Met het opheffen van de bussluis wordt de Amazonedreef ook aantrekkelijk voor autoverkeer dat niet 

op de Amazonedreef of bij Winkelcentrum de Klop hoeft te zijn. Daarmee wordt de Amazonedreef een 

sluiproute. Hiermee kunnen de auto’s 2 tot 4 verkeerslichten vermijden. Komende vanaf de kruising 

Paranadreef-Einsteindreef is de route via de Amazonedreef aantrekkelijker voor: 

o Bewoners naar het gebied ten noordwesten van de Japuradreef (dat anders via de 

Carnegiedreef en het noordelijk deel van de Japuradreef zou gaan); 

o Bewoners van het Klopvaartgebied (dat dan via de gehele Amazonedreef en Japuradreef zal 

gaan, of via Amazonedreef en Rio Negrodreef); 

o Bewoners van Zuilen Noordwest die via de Amazonedreef-Japuradreef-Orinocodreef sneller 

(met minder verkeerslichten) zullen zijn dan via de Marnixlaan-Van Hoornekade- Burg. Van 

Tuylkade en Bernhardlaan. NB. Straks bij de herinrichting naar de Westelijke Stadsboulevard 

wordt deze route extra aantrekkelijk. 

De sluiproute geldt voor beide richtingen. 

 Door het opheffen van de bussluis ontstaat een verkeerssituatie waar autoverkeer bij nadering van de 

versmalling voorrang moet verlenen aan autoverkeer uit tegenovergestelde richting. De maatregel 

laat nog in het midden welk verkeer vanuit welke richting als eerste mag doorrijden (komend vanaf de 

Paranadreef of juist vanaf de andere richting). Ongeacht de richting zal dit ter plekke tot nadelige 

effecten leiden: 

o De bussen stoppen bij de bushalte ter hoogte van de bussluis. Als het autoverkeer moet 

wachten en de automobilist ongeduldig is, zal dit mogelijk leiden tot onveilige alternatieven, 

zoals het nemen van de route via de parkeerplaats van het gezondheidscentrum (heeft een 

inrit voor- en na de bushalte) of via het zwembad.  

o Als automobilisten elkaar niet de ruimte geven (het is namelijk een lange bussluis vanwege de 

bushalte), dan leidt dit tot irritatie en opstopping, omdat niemand wil wijken. En mogelijk 

ontstaan er ergere reacties als de irritaties oplopen. 
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om te kunnen vaststellen of de Fietsersbond in bezwaar is gekomen en het bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 

  

U kunt de bijzondere volmacht sturen aan het college via ondergetekende; ook digitaal mogelijk via  

  

@utrecht.nl  

  

  

  

  

Met vriendelijke groet,  
  

 
 

 
     Gemeente Utrecht 
     Interne Bedrijven 
     Juridische Zaken & Inkoop 
       
     Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ UTRECHT 
     Telefoon 030   
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig woensdag en vrijdag 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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College van Burgemeester en Wethouders 
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Fietsersbond 

Correspondentieadres: Racinelaan 5 

3533 VL  Utrecht 

Telefoon 06 –  

 

 

Onderwerp: Bezwaarschrift opheffen bussluis Amazonedreef 

Kenmerk: 5358245 

Contactpersoon:  < > 

 

 

Utrecht, 24 juli 2018 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

De Fietsersbond maakt bezwaar tegen verkeersbesluit 2018-34771, met kenmerk 5358245, 

betreffende het verwijderen van de bussluis in de Amazonedreef te Utrecht en het openstellen 

van de Amazonedreef voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen.  

 

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers in Utrecht. Fietsers worden door het 

verkeersbesluit om de bussluis op te heffen onevenredig benadeeld in hun belangen. Utrecht 

presenteert zich internationaal als wereldfietsstad, maar deze maatregelen staan haaks op het 

belang van fietsers. We lichten dit hierna aan u toe.  

 

In het gemeentelijk mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ (SRSRSB) is 

de Amazonedreef aangemerkt als een hoofdfietsroute, zie afbeelding 1.  

 





 

leiden dat bewoners die ten noorden van de bussluis wonen met de auto door de voormalige 

bussluis naar het veel grotere winkelcentrum Overvecht rijden en De Klop links laten liggen.  

 

De geëigende route voor auto’s door de wijk loopt via de Carnegiedreef. In afbeelding 1 is te 

zien dat de Carnegiedreef parallel loopt aan de Amazonedreef. De afstand tussen beide dreven 

is ca 200 meter, dat is naar ons idee een bescheiden omrijafstand met een etra rijtijd van 

minder dan een minuut. De Carnegiedreef is een doorgaande autoroute met gescheiden 

rijbanen en heeft tweerichtings fietspaden aan beide zijden van de weg. De weg is daarmee, 

veel beter dan de Amazonedreef, geschikt voor het afwikkelen van een stroom autoverkeer, in 

combinatie met veilige fietsroutes.  

 

Langs de Amazonedreef staat de bebouwing dichter bij de weg dan bij de Carnegiedreef. Ook 

vanuit leefbaarheid (wonen, spelen, lopen) lijkt het ons ongewenst dat de Amazonedreef een 

doorgaande autoroute wordt.  

 

Een andere motivatie voor de maatregel lijkt te liggen in een mogelijk knelpunt t.a.v. de 

verkeersveiligheid op de Carnegiedreef. Het opheffen van de bussluis in de Amazonedreef 

biedt ons inziens geen oplossing voor de verkeersveiligheid op de Carnegiedreef. Door het 

opheffen van de bussluis zal de verkeersveiligheid op de Amazonedreef sterker verslechteren 

dan die op de Carnegiedreef zal verbeteren. Het argument dat de Carnegiedreef niet 

verkeersveilig is, lijkt ons onvoldoende reden om de fietsers op de Amazonedreef in gevaar te 

brengen. Het is naar ons idee effectiever om de onveiligheid op de Carnegiedreef zelf aan te 

pakken.  

 

We zijn graag bereid ons bezwaar mondeling toe te lichten. We zien uw reactie graag 

tegemoet. U kunt daarvoor vanaf 16 augustus contact opnemen met ondergetekende. Tot die 

tijd is mw  onze contactpersoon. Onderaan de brief hebben we onze contactgegevens 

genoteerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Fietsersbond 

 

 

Namens deze,  

 

 

 

Racinelaan  

  UTRECHT 
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Bijlagen:  

• Statuten Fietsersbond d.d. 25 januari 2016 

• Huishoudelijk reglement Fietsersbond 

• Uittreksel Kamer van Koophandel 

• Volmacht 

 

 

 




















