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PERSBERICHT VDH, 4 februari 2012  

 

 

VDH: Verkeersveiligheid moet beter in Hoogland 

 

 

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft een rapport opgesteld over de  

verkeersonveiligheid in het dorp Hoogland. De VDH zal dit rapport op 9 februari 2012 om 

10.00 op het  stadhuis van Amersfoort aanbieden aan de Amersfoortse wethouder van verkeer 

Dhr. Buijtelaar en de Utrechtse gedeputeerde van verkeer Dhr. Van Lunteren. 

 
De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft tijdens de ALV op 1 juni 2011 de voorlopige resultaten van 
de enquête die moet leiden tot een dorpsvisie voor Hoogland gepresenteerd. Op deze avond is er intensief 
gesproken over de verkeersproblemen in Hoogland. Dit heeft kort daarna tot het instellen van een 
Commissie Verkeer Hoogland geleid, die als opdracht meekreeg het bestuur van de VDH te adviseren over 
mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde verkeersonveiligheid.  
 
Een belangrijk uitgangspunt voor de VDH is om het dorpse karakter van Hoogland te bewaren, met aandacht 

voor leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Daarbij zou de snelheid van het gemotoriseerde verkeer 

moeten verminderen, maar ook aandacht moeten komen voor de bescherming van het langzame verkeer. Deze 

wensen realiseert men niet alleen met verkeersborden en verkeersremmende maatregelen.  Hiervoor heeft de 

VDH enkele oplossingen aangedragen, waarbij de toegankelijkheid van Hoogland blijft gewaarborgd. 

 

De VDH doet aanbevelingen aan het College van de gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht. De 
aanbevelingen aan gemeente Amersfoort zijn onder andere het inrichten van een 30-kilometerzone op de 
Hamseweg, verbeteringen bij oversteekplaatsen voor voetgangers op de Zevenhuizerstraat en het 
ontmoedigen van de toestroom van niet bestemmingsverkeer van en naar de Rondweg-Noord en 
Bunschoterstraat. 

De aanbeveling aan de Provincie Utrecht is om de beoogde fietstunnel richting Coelhorsterweg en 
Hoogland-West onder de Bunschotertraat (N199) versneld aan te leggen, mede omdat naar Hoogland-
West tal van recreatieve bewegingen plaatsvinden. De VDH adviseert om de beoogde fietstunnel in twee 
richtingen aan te leggen met aandacht voor de sociale veiligheid. 

Noot voor de redactie – Niet ter publicatie 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VDH bestuurslid en voorzitter van de Commissie 

Verkeer Hoogland Gert Wagelaar t. 06-22966266 
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