
Overleg Buurt Preventievereniging Sijsjesberg 
Dinsdag 10 juni 2014 om 14.00 uur. 
 
Geachte mevrouw Smit en de heer Bakker, 
 
In ons overleg van dinsdag 10 juni 2014 zijn vanuit de Buurt preventievereniging Sijsjesberg diverse 
(verkeers)situaties in de wijk aan de orde gekomen. 
Ik geef in dit verslag de diverse besproken situaties weer. 
Waar mogelijk geef ik in dit verslag de verschillende te ondernemen acties door de Buurt 
Preventievereniging of gemeente Huizen weer. 
Ook zijn van de diverse locaties tekeningen bijgevoegd. 
 

A. Locatie: Kruising Ericaweg - Nieuwe Bussummerweg 
 

Probleem: Vanuit de Ericaweg wordt het opdraaien op de Nieuwe Bussummerweg, in  
oostelijke richting, bemoeilijkt door de aanwezigheid van een 
verkeersgeleider. 

 
Actie: De verkeersgeleider wordt met enige meters ingekort. Hierdoor wordt het 

opdraaien op de Nieuwe Bussummerweg verbeterd. (zie schets A) 
 
B. Locatie: Aansluiting Verdilaan – Nieuwe Bussummerweg 
 

Probleem: Vanuit de Verdilaan wordt het zicht op het verkeer wat Huizen in rijdt door de 
aanwezigheid van “groen” verslechterd. 

 
Actie: Door de aanwezigheid van “groen” op eigen terrein van perceel Nieuwe 

Bussummerweg 107 wordt het uitzicht belemmerd. Het is wel mogelijk om 
tussen de rijbaan van de Nieuwe Bussummerweg en het fietspad je op te 
stellen. Hierdoor is het uitzicht voldoende. (zie schets B) 

 
C. Locatie: Imkerweg – Nieuwe Bussummerweg 
  

Probleem: Vanuit de Imkerweg wordt het zicht op het verkeer op de Nieuwe 
Bussummerweg (Huizen in rijdend) door de aanwezigheid van “groen” 
belemmerd. 

 
Actie: Door de aanwezigheid van “groen”op eigen terrein van perceel Nieuwe 

Bussummerweg  105 wordt het uitzicht belemmerd. Het gemeentegroen wordt 
gesnoeid Hierdoor verbetert het zicht. In overleg met de bewoners van 
perceel Nieuwe Bussummerweg 105 kan mogelijk het groen op eigen terrein 
teruggesnoeid worden. (zie schets C). 

 
D. Locatie: Tussenpad Bachlaan – Crailoseweg 
 

Probleem: Via het aanwezige fietssluisje kan men in de achtertuinen van de percelen 
Crailoseweg 32 en 34 komen. 

 
Actie: Op 27 februari 2013 is er een wijkschouw geweest in de wijk Sijsjesberg. 

Hierbij is door de BPV Sijsjesberg de vraag gesteld of er hekjes geplaatst 
kunnen worden in het tussenpad. De BPV zou langs de betrokken 
buurtbewoners gaan om te vragen of deze hekjes noodzakelijk zijn.  

 
De hekjes zouden er eerst niet komen, maar toen kreeg Bianca IJdens het verzoek, zie hieronder, dit 
te overwegen omdat de hekjes echt nootzakelijk zouden zijn.   



Beste Bianca, 
 
Hartelijk dank voor je reactie.  
 
Het niet toekennen van belemmerende hekjes is onbegrijpelijk. 
Ook gezien de omwonenden zal dit een steun in hun rug zijn. 
Daarnaast geloven wij echt in belemmerende hekjes, dat een 
enorme inbraakmethode belemmert. Daarom graag uw redelijke 
heroverweging.  
 
Wij horen graag uw reactie, waarvoor alvast onze dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
VBP Sijsjesberg 

 
De hekjes blijven nu dus staan.  
 
E. Locatie: Imkerweg – Cecar Francklaan 
 

Probleem: De gele markering in zowel de binnen- als buitenbocht is minder goed 
zichtbaar. 

 
Actie:  De gemeente gaat de markering opnieuw aanbrengen. (zie schets E) 
 

F. Locatie: Bachlaan gedeelte tussen huisnummer 12  en de Crailoseweg 
 
 Probleem: De gereden snelheden op dit weggedeelte worden als hoog ervaren. 
 

Actie: De snelheden worden gemeten met behulp van de zogenaamde “smileys”. 
Over de exacte plaatsingsdatum wordt u in een later stadium geïnformeerd.  

 
G. Locatie: Toegangswegen wijk Sijsjesberg 
 
 Probleem: Niet overal staan de borden “attentie buurtpreventie”. 
 

Actie: Het beleid in Huizen is, is dat we niet overal bordjes plaatsen. Er komen dus 
geen borden bij.  

 
H. Locatie: Bushalte Nieuwe Bussummerweg – Korte Langewijnseweg 
 

Probleem: Fietsers stallen hun fiets op het voetpad waardoor voetgangers genoodzaakt 
zijn over het fietspad te lopen. 

 
Actie: De gemeente bekijkt of het mogelijk is een stallingslocatie voor fietsers aan te 

leggen. (zie schets H). 
 
Vanuit de buurtpreventievereniging zijn nog enkele vragen gesteld. 
 

1. Kan men op de website van de gemeente inzien wat de gereden snelheden en 
intensiteiten op de diverse wegen in de gemeente Huizen zijn. 

 
Op dit moment zijn er nog geen gegevens over snelheden en intensiteiten op de 
gemeentesite vermeldt. 
Wel wordt onderzocht of dit mogelijk is. 

 
2. Het plastic afval wordt nu gescheiden. Is er een mogelijkheid, b.v. aan lichtmasten, de 

plastic zakken te bevestigen om wegwaaien te voorkomen? 
 



Op dit moment wordt er een proef gehouden met bevestigingsbeugels aan lichtmasten in 
de Jacob van Heemskerkstraat en omgeving. Slaagt deze proef dan zal naar alle 
waarschijnlijkheid in Huizen dit systeem toegepast worden. De GAD is hiervoor het 
aanspreekpunt. 

 
3. Wanneer wordt de Bachlaan gereconstrueerd? 

 
De Bachlaan staat voor 2015 op de planning.  

 
 
Ik hoop dat alle vragen/opmerkingen beantwoordt zijn. Heeft u toch nog vragen of wilt u nadere 
inlichtingen neem dan gerust contact op met Bianca IJdens b.ijdens@huizen.nl u kunt ook bellen naar: 
035-5281437 
 


