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Onderwerp Verkeersmaatregelen  Vondelkwartier  

    

Geachte heer, mevrouw, 
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In maart 2022 organiseerde de gemeente een informatieavond waarop de buurt met de gemeente en 

elkaar heeft kunnen discussiëren over verschillende verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid en 

de leefbaarheid van uw wijk kunnen verbeteren. De gemeente heeft op basis van haar 

beleidsdoelstellingen, de ingevulde reactieformulieren en het gehoorde een keuze uit de verschillende 

maatregelen gemaakt die zij als effectief beoordeelt en waarvoor voldoende draagvlak bestaat.  

 

Met deze brief informeren wij u over de verkeersmaatregelen die de gemeente in het komende jaar 

gaat uitvoeren. 

 

Het betreft de volgende maatregelen: 

1. De Genestetlaan wordt op het kruispunt met de Vondellaan/Lammert Marjoorlaan “geknipt”. 

Hierdoor kan het autoverkeer vanaf de Lammert Majoorlaan alleen nog rechtsaf via de 

Genestetlaan richting Landstraat rijden. Het autoverkeer vanaf de Vondellaan kan alleen nog 

linksaf via de Genestetlaan naar de Oud Bussummerweg rijden. Het autoverkeer vanaf de Oud 

Bussummerweg kan ter plaatse van het kruispunt met de Vondellaan straks niet meer via de 

Genestetlaan naar de Landstraat rijden. Fietsers en hulpdiensten behouden wel toegang. Deze 

maatregel is een pilot en zal na één jaar worden geëvalueerd. 

2. In de Vossiuslaan wordt een schoolzone ingericht. 

3. De Vossiuslaan krijgt een laad- en loshaven ter hoogte van huisnr. 47 met een venstertijd van 

9:00-17:00. Parkeren buiten de venstertijd is toegestaan. De gehandicapte parkeerplaats 

wordt verplaatst naar ter hoogte van huisnr. 43.  Deze maatregelen samen gaan gedurende de 

venstertijden van de laad- en losplek ten koste van één (algemene)  parkeerplaats.  

4. Het verkeersplateau ter hoogte van huisnr. 45 krijgt een aangepast wegdek van (trottoir-

)tegels 

5. De Oud Bussummerweg krijgt een snelheidsremmende verkeersdrempel ter hoogte van de 

huisnrs. 53,54, 55 en 56 

6. De Willem Bilderdijklaan krijgt een een snelheidsremmende verkeersdrempel ter hoogte van 

de huisnrs. 1a en 8 

7. De Brediusweg krijgt ter hoogte van de Constantijn Huygenslaan een middensteunpunt voor 

gefaseerd oversteken en aan weerszijde een volwaardige 3okilometerpoort 



 Gemeente Gooise Meren 

 

Uw kenmerk  

Ons kenmerk  
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8. De Brediusweg krijgt ter hoogte van de Bilderdijklaan een middensteunpunt voor gefaseerd 

oversteken en aan weerszijde een volwaardige 3okilometerpoort 

 

Uitvoering: 

Maatregel 1 t/m4 zullen al in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgevoerd. Voor maatregel 1 en 3 is 

een verkeersbesluit noodzakelijk dat na voorbereiding z.s.m. wordt gepubliceerd. Maatregel 1 wordt 

pas uitgevoerd nadat een verkeerstelling heeft plaatsgevonden. De verkeerstelling is afhankelijk van 

goed weer. 

Voor maatregelen 5 t/m 8 is een omvangrijkere civiel-technische werkvoorbereiding noodzakelijk. 

Maatregelen 5 en 6 kunnen daarom pas tegen de zomervakantie van 2023 worden gerealiseerd. 

Maatregelen 7 en 8 bevinden zich langs een hoofdroute voor nood- en hulpdiensten. Omdat een snelle 

bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten van essentieel belang is de uitvoering van werkzaamheden 

op hoofdroutes mede afhankelijk van de planning en voortgang van andere werkzaamheden op het 

hoofdwegennet en kan hiervoor nog geen uitvoeringsbereik worden afgegeven. 

 

De schetsmatige verbeelding van de maatregelen zijn opgenomen in bijgaande verbeelding. 

  

 Wethouder verkeer Gooise Meren  

 Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

N.J.A. Schimmel, 

Wethouder  

 

 

 


