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Het bestuur van Stichting 
Dorpscomité De Hoef wenst 
alle bewoners een heel fijn 
voorjaar!  

Colofon 

Stichting Dorpscomité  
De Hoef 
info@dehoefinfo.nl

NIEUWSBRIEF  
 Stichting Dorpscomité De Hoef

Beste inwoners van De Hoef, 

Inmiddels is de lente formeel al een aantal weken 
begonnen, maar ons geduld wordt nog wel even op de 
proef gesteld voordat we echt kunnen gaan genieten 
van het heerlijke voorjaarsweer. De sneeuw-, en 
hagelbuien gieren ons nog om de oren terwijl we 
allemaal zo’n behoefte hebben aan dat heerlijke 
lentezonnetje, het ontluiken van de natuur en onze 
eerste momenten in de tuin. Op voor een nieuw begin! 

Een nieuw begin is er ook voor het Dorpscomité. De vele 

gesprekken met inwoners van ons dorp heeft ons er toe 

gebracht om het bestuur in hoofdlijnen onder te verdelen 

in diverse werkgroepen met een zogenaamde voortrekker. 

Het nieuwe Dorpscomité is met, enthousiasme en energie 

voor het eerst op 25 maart 2021 samengekomen. Wij willen 

onszelf graag via deze weg aan u voorstellen.

Nieuwsbrief april 2021

INSCHRIJVEN DIGITALE 
NIEUWSBRIEF 

Via de website: 
dehoefinfo.nl 

Stuur een email naar: 
info@dehoefinfo.nl

mailto:info@dehoefinfo.nl
http://www.dehoefinfo.nl
mailto:info@dehoefinfo.nl
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Voorzitter:                  Louise Out van Staveren 
Secretaris:                  Monique Duivenvoorden 
Penningmeester:       Petri Hofsté 

Werkgroep Bouwen/Wonen:                        Kees Bakker 
                                                                                   Jan Janmaat 
                                                                                   Marco Wahlen 
Werkgroep Communicatie:                           Leo van den Hoek 
                                                                                   Diederik Bovenkerk 
                                                                                   Chantal Zaat 
Werkgroep Landschap/ Natuur & Milieu      
                                   Historisch karakter:    Maria de Lange 
                                                                                   Sebastiaan Haverhoek 
                                                                                   Tessa Hoogeveen 
                                                                                   Anneke van Scheppingen 
                                                                                   Ronald Wieman 
Werkgroep Verkeersveiligheid:                    open 
Werkgroep Welzijn/Voorzieningen:              Julia Heidstra 
                                                                                   Kiki de Ridder 
                                                                                   Nicole Sassen 
                                                                                   Derk Sloot 

In de komende nieuwsbrieven willen wij u graag voorstellen aan de leden van iedere werkgroep 
en hun plannen. 
  
Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze wijze maximaal inzetbaar zijn om de belangen van het 
dorp te behartigen. Maar we willen ook voor u, dorpsbewoner, bereikbaar zijn voor de dingen die 
voor u belangrijk zijn. Wij luisteren graag naar uw mening, ideeën en suggesties. Met die 
gedachte bieden wij u de mogelijkheid om, naast ons mailadres info@dehoefinfo.nl, ook uw 
suggesties in een brievenbus te posten. Deze zal eerdaags bij de entree van ‘de Springbok’ 
worden geplaatst en zal regelmatig worden geleegd. 
  
Als dorpscomité willen wij ook spreekbuis zijn vanuit het dorp naar de gemeente en vice versa. 
Graag informeren wij u daarom over het ‘Verkeersveiligheid’ voorstel van de gemeente dat wij 
deze week ontvangen hebben. Mocht u hier op- of aanmerkingen over hebben, dan horen we die 
graag op info@dehoefinfo.nl!  

Wij zijn ons er zeer van bewust dat niet iedereen de mail versie van dit bericht ontvangt en 
daarom wordt hierbij ook de papieren versie van dit bericht bij u bezorgd. Daarnaast is dit bericht 
ook op de website dehoefinfo.nl geplaatst. Het bericht van de gemeente kunt u hiernaast lezen.  

Met een warme hartelijke groet, 
Het Dorpscomité. 

mailto:info@dehoefinfo.nl
mailto:info@dehoefinfo.nl
http://dehoefinfo.nl
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Bericht van de Gemeente over Verkeer in  
De Hoef 

Als gemeente De Ronde Venen berichten wij jullie als inwoners van De Hoef graag over de 

stand van zaken met betrekking tot de verkeersveiligheid in De Hoef. 

 
We willen allemaal dat de verkeersveiligheid verbetert 
We hebben met een aantal van jullie van gedachten gewisseld over de problematiek van het 

verkeer in De Hoef en over mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We 

hebben jullie opmerkingen en visie meegenomen in ons vervolg overleggen met bewoners van 

De Hoef, onze zoektocht naar maatregelen en in onze gesprekken met adviesbureaus. Dit heeft 

geresulteerd in een pakket van maatregelen, gericht op het verbeteren van de 

verkeersveiligheid. 
  

We nemen meerdere maatregelen 
Jullie hebben vast gezien dat er stippen op De Hoef Oostzijde staan. Deze stippen zijn bedoeld 

om suggestiestroken op de weg aan te brengen. We denken dat deze suggestiestroken 

bijdragen aan de verkeersveiligheid in De Hoef: de weg oogt (na aanleg) smaller, waardoor 

weggebruikers minder snel rijden. 

  

Dit is niet de enige maatregel die wij willen treffen: 

• We maken rode kruisingsvlakken op de kruisingen van de Merelslag en De Hoef Oostzijde 

en we vernieuwen de rode coating op de kruising Schattekerkerweg/ De Hoef Oostzijde; 

hiermee verduidelijken we dat er verkeer van rechts kan komen; 

• We willen de op enkele gedeelten toegestane 60 kilometer per uur verlagen naar 30 

kilometer. Door de smalle en bochtige weg is 60 kilometer veelal te hoog en overal 30 

kilometer geeft ook consistentie; 

• We willen het gedrag van vooral motorrijders en racefietsers beïnvloeden door het 

plaatsen van borden en tekens op de weg. Er zijn al borden ('te mooi om hard doorheen 

te rijden’), maar er is veel meer mogelijk. We hebben een gespecialiseerd bedrijf hiervoor 

ingeschakeld: 

◦ Er komen borden bij de entree van de aan het water gelegen wegen om de 
‘spelregels’ op die wegen aan te geven. Zie afbeelding ‘Welkomstzuil’ volgende 
pagina voor dit bord. 
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◦ Er komen borden bij de gevaarlijke/scherpe bochten (Zelfde bord met dan de 
tekst 'Scherpe Bocht!'. 

◦ Enkele markeringen op het wegdek om weggebruikers te attenderen op 
gevaarlijke plekken (afbeelding met ‘spelende kinderen’ en ‘Hartje'). 

  
We stemmen de maatregelen af met de gemeente Nieuwkoop 
Het is uiteindelijk de bedoeling dat we alle wegen langs het water op een gelijke manier 
inrichten, dus vanaf Woerdense Verlaat tot Amstelhoek en van De Hoef tot Vrouwenakker. Met 
de Gemeente Nieuwkoop vindt hierover overleg plaats. 
  
De uitvoering vindt op korte termijn plaats 
We willen voor het motor- en racefiets-seizoen echt begint, maatregelen uitvoeren. De 
suggestiestroken voor het gedeelte De Hoef Oostzijde brengen we snel aan (op 20 en 21 april) 
en de andere maatregelen bereiden we verder voor. Na 2 jaar evalueren we de maatregelen. 
  
We zijn benieuwd naar jullie mening 
Wij hadden deze maatregelen graag aan de bewoners van De Hoef gepresenteerd op een 
fysieke bijeenkomst in De Hoef, maar dat gaat op dit moment helaas niet. We denken dat we 
met dit pakket van maatregelen op een positieve manier de verkeersveiligheid verbeteren.  

We informeren alle bewoners van De Hoef 
Dit doen we in overleg met het Dorpscomité De Hoef, via hun website en e-mailbestand. 
  
Met vriendelijke groet, 
Alberta Schuurs 

Wethouder, 
Gemeente De Ronde Venen  


