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Uit oude raadsnotulen 

13. Problemen met autoverkeer over het Zandpad in 1927 -1928 

"De Voorzitter doet mededeeling van een schrijven door het gemeente
bestuur van Loosdrecht aan Gedeputeerde Staten gericht om het Zandpad tot 
de grens onzer gemeente voor autoverkeer open te stellen. Spreker deelt mee 
dat Bürgern, en Wethouders hier tegen zijn. 't Komt hem voor, wanneer 
auto-mobilisten de grens onzer gemeente bereikt hebben, meer tot doorrijden 
dan tot terug keeren genegen zijn, waarvan Spr. hinder en gevaar ducht 
voor voetgangers. 

De heer Schoonderwoerd zou het zeer betreuren wanneer openstelling 
plaats had. Thans is op het Zandpad rustig wandelen mogelijk; bij openstel
ling is 't ondoenlijk. Bovendien meent Spr. te weten dat houders van een 
auto, aan het Zandpad wonende, ontheffing hebben, zoodat voor dezen open
stelling niet noodig is. 

De Voorzitter constateert met genoegen dat de Raad het gevoelen van 
B&W deelt, en er zal dan ook aan heeren Gedeputeerde Staten geschreven 
worden, het Zandpad niet opentestellen voor auto-verkeer." 

(Uit: Vers lag Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Breukelen-St . P i e t e r s 
gehouden den 21sten Juli 1927.) 

"Ingekomen stukken. Aan de vergadering wordt meegedeeld een ont
werpbesluit in zake opnieuw regelen afsluiting wegen voor auto-verkeer, 
waaruit blijkt dat het Zandpad ten Noorden van de Vechtbrug tot de grens 
der gemeente Loosdrecht - thans voor auto-verkeer gesloten - open gesteld 
wordt. 

De Voorzitter licht een en ander toe. Bij de besprekingen blijkt dat alge
meen het betreffende gedeelte weg te smal wordt geacht voor geregeld auto
verkeer. Besloten wordt aan Gedeputeerde Staten te berichten wanneer 
openstelling plaats heeft, de Gemeenteraad het gewenscht acht een maxi
mum snelheidsbepaling in het leven te roepen en hiervoor bij voorbaat de 
medewerking van Gedeputeerde Staten te vragen. 

De heer Barreveld vestigt de aandacht op de actie in sommige plaatsen in 
onze nabijheid tegen de tollen op de wegen. In dit verband heeft Spr. vooral 't 
oog op de tollen onder de gemeente Maartensdijk, 't Komt naar Spr. mee
ning veel voor dat auto-mobielen om de tol gelden te besparen hun weg 
kiezen door Breukeleveen, waardoor deze weg zwaar wordt belast. Spr. zou 
gaarne zien dat aan Gedeputeerde Staten hierop werd gewezen en te vragen 
opruiming dezer tollen te bevorderen. 

De heer Verhoeff ondersteunt gaarne dit idee. Vooral vracht-automobie-
len komen veel door en Spr. zou gaarne zien dat 't auto-verkeer over andere 
banen kon worden geleid. Aanbeveling zal verdienen om de gemeente
besturen van Tienhoven, Westbroek en Achttienhoven te vragen een even
tueel verzoek aan Ged. Staten te steunen. 

De Voorzitter gaat accoord met het plan. Besloten wordt een schrijven ter 
zake aan heeren Gedeputeerde Staten te richten." 

(Uit: Vers lag Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Breuke len-S t . P i e t e r s 
gehouden den 2den October 1928.) 
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