
Duurzaam, Veilig & Vooruit



Mobiliteitsplan 2045

Duurzaam, Veilig & Vooruit



Waarom?

• Uitgangspunten missen

• Wegcategorisering knelt:

•geen subsidie 

•handhaving niet mogelijk 

• Vragen

• Nieuwe ontwikkelingen

• Grote investeringen komende jaren

• Wettelijk verplicht



Proces



Participatieproces

• Online inventarisatie (jan. 2020): 1.106 reacties 

• Projectgroep: elk deelproduct besproken 

• Klankbordgroep: elk deelproduct besproken

• Inspraak bij commissiebehandeling: elk (deel)product

• Extra participatieronde deel A & B (nov. 2021): 363 reacties 

• Terugkoppeling van de reacties: 3 bewonersavonden

• Zienswijzes (april/mei 2022): 33 zienswijzen + reactienota



Visie

‘We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, 

waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is 

en toegankelijkheid en bereikbaarheid 

voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.’



Doelstellingen

• Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid

• Stimuleren duurzame mobiliteit

• Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn noodzakelijk 



Wegcategorisering 
Duurzaam Veilig



Wensbeelden

• Wensbeeld fiets

• Wensbeeld voetganger

• Wensbeeld openbaar vervoer

• Wensbeeld autoverkeer (wegcategoriseringsplan)

• Wensbeeld vrachtverkeer

• Wensbeeld parkeren



Wensbeeld auto
Afwegingen                             

• Verkeersrelatie

• Intensiteit

• CROW-richtlijnen/Duurzaam Veilig

• GOW 30 bestaat landelijk niet

• Bereikbaarheid brandweer

• Bewonerswensen

• Motie Tweede Kamer: wegen bibeko 30 km/u



Wensbeeld auto



Wensbeelden

De link naar gedetailleerde 

Wensbeelden

staat op de 

gemeentepagina:

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b23d17c64b39463e86ecb9e12b4decc2&extent=543573.6818,6823824.7378,597308.9127,6858106.745,102100
https://www.wijdemeren.nl/4/mobiliteitsplan/Mobiliteitsplan.pdf
https://www.wijdemeren.nl/4/mobiliteitsplan/Mobiliteitsplan/Reactienota-zienswijzen.pdf
https://www.wijdemeren.nl/4/mobiliteitsplan/Overzicht-aanpassingen-na-indiening-zienswijzen.pdf
https://arcg.is/149T040
https://www.wijdemeren.nl/4/mobiliteitsplan/presentatie-bewonersavonden.pdf
http://rhk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/8956a92a46e34cfca456ba9162c26a9e


Wensbeeld auto
gewijzigd

Haalbaar Willen
(Onder voorwaarde dat….)



Aanpassingen snelheidsregime 
wensbeeld auto 

• Verschil vorige versie: Nieuw-Loosdrechtsedijk 30 km/u



Prioritering
Uitvoeringsprogramma

Prioritering maatregelen na participatie:

• Voorop staan de ambities en doelstelling en de uitwerking daarvan in de wensbeelden en in 

hoeverre dragen de maatregelen hieraan bij (OGSM methodiek) 

• Met in het achterhoofd extra criteria als:

• stakeholders

• draagvlak (o.a. online-inventarisaties)

• financierbaarheid

• relatie met groot onderhoud 



Zienswijzen

• Vrachtverboden (7): Voorstel gehandhaafd

• Noordereinde (en Zuidereinde) (7): Voorstel gehandhaafd

• Fietspad Kortenhoef (3): Beschrijving aangescherpt

• Kwakel -> 30 (3): Beschrijving aangescherpt

• Snelheid 50 -> 30 (3): Voorstel gehandhaafd

• Beleid provincie Noord-Holland (1): Deel A geactualiseerd



Participatieproces

• Online inventarisatie (jan. 2020): 1.106 reacties 

• Inspraak bij commissiebehandeling: elk (deel)product

• Extra participatieronde deel A & B (nov. 2021): 363 reacties 

• Terugkoppeling van de reacties: 3 bewonersavonden

• Zienswijzes (april/mei 2022): 33 zienswijzen + reactienota



Hoe verder? 

• Vaststelling in raad september

• Uitvoeringsprogramma bij begrotingsbehandeling

• In 2023 voorbereidingskrediet raming projecten

• Implementeren in de organisatie

• Communicatie



Vragen?


