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Inleiding
Vraag een willekeurige Nederlander waarvan hij
Hilversum kent, en je krijgt twee mogelijke antwoorden:
van de media óf van de onnavolgbare verkeerssituatie.
De eerste associatie is uiteraard heel positief, ons
landelijke imago op verkeersgebied heeft een wat minder
prettige bijsmaak. Maar het is is zonder meer een feit dat
de verkeerssituatie in Hilversum al lange tijd een nogal
beladen onderwerp is.
Omdat de Hilversumse VVD van mening is dat het
oplossen van grote en ingewikkelde problemen om
een gedegen, serieuze aanpak vraagt, hebben wij in
2014 een eigen Centrumvisie ontworpen en tot inzet
van de verkiezingen gemaakt. Deze Centrumvisie is de
basis geworden van het collegeprogramma en heeft
daarnaast geleid tot het aanstellen van een ‘dedicated’
centrum-wethouder, te weten Floris Voorink. Hij heeft het
opknappen van het centrum met verve ter hand genomen
en dat is te merken: Hilversum is merkbaar leuker,
gezelliger én drukker geworden. Wat hij nog niet heeft
kunnen realiseren is de noodzakelijke verkeersaanpassingen
om de bereikbaarheid van centrum én de doorstroming
op de centrumring aanmerkelijk te verbeteren:
tweerichtingsverkeer op de Emmastraat en de
Schapenkamp, het herinrichten van het Stationsgebied
en het verleggen van de centrumring om de markt heen.
Omdat het verkeer in Hilversum ook na de vele
aanpassingen van de afgelopen decennia nog altijd niet
de doorstroming biedt waar iedereen op had gehoopt,
heeft de VVD besloten ook het verkeer in Hilversum net
zo serieus aan te pakken als het centrum en voor de
verkiezingen van 21 maart 2018 een eigen verkeersvisie
neer te leggen, zoals we vier jaar eerder met de
centrumvisie hebben gedaan. In deze verkeersvisie
lichten wij de problemen rondom het Hilversumse
verkeer toe en geven wij -waar mogelijk- onze visie
op mogelijke oplossingen.
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Even wat kerncijfers op een rij om de
situatie in Hilversum te illustreren:
•  De oppervlakte van de bebouwde kom van Hilversum met 89.000 inwoners is gelijk
aan de bebouwde kom van Baarn met 11.500 inwoners.
•  Het aantal huishoudens is gegroeid: van 38.000 in 2000 naar 42.000 nu.
•  Het autobezit is enorm toegenomen. In 2000 waren er 33.095
personenauto’s in Hilversum geregistreerd, nu is dat 41.531.
•  Niet iedereen die in Hilversum woont, werkt hier ook en vice-versa. Er gaan
dagelijks 35.000 mensen Hilversum uit en er komen ongeveer evenzoveel mensen
Hilversum in. Dat zijn meer forensen dan inwoners van Bussum.

Hilversum is van oudsher een dorp. Het is treffend dat de sterke groei van Hilversum
plaatsvond na aansluiting op het spoorwegennet en niet het landelijke wegennet. Het dorp
kreeg begin twintigste eeuw meer en meer gestalte als tuinstad, gekenmerkt door de vele
tuinen en de parkachtige stedenbouwkundige inrichting. Deze van origine ruime opzet lijkt
op het eerste gezicht de nodige kansen voor ruime infrastructuur te bieden. Het feit wil
echter dat de bebouwde kom van Hilversum als dorp en later uitgroeiend tot stad geheel
omgeven is door natuurgebied. Eén van de redenen waarom het hier zo mooi wonen is. Dit
niet willen aantasten betekent dat vrijwel de volledige groei van het aantal inwoners op een
klein gebied opgevangen moet worden. Naar mate het autobezit toeneemt, wordt de druk op
zowel het wegennet als de behoefte aan parkeerruimte alleen maar groter.

Zoals gezegd is Hilversum van oudsher een dorp en de infrastructuur is dan ook eigenlijk
niet ingericht op deze hoeveelheden autoverkeer. Daarbij komt dat het mediapark, het
Havenkwartier en bedrijvenpark Kerkelanden ver weg liggen van de snelwegen en dat de
drukke provinciale weg N201 overgaat in onze bebouwde kom als de Diependaalselaan.
De afgelopen decennia is er veel geld en veel energie gestoken om de  verkeerssituatie en
vooral ook de doorstroming binnen Hilversum te verbeteren door het optimaliseren van de
bestaande wegen, maar er zijn geen fundamentele ingrepen gedaan. En dat merk je. Het
integraal bereikbaarsheidsplan (IBP) heeft geen meter extra infrastructuur opgeleverd.
Het IBP heeft er wel voor gezorgd dat de situatie in de afgelopen periode niet enorm
verslechterd is, maar het plan kon de groei van het verkeer verder niet bijbenen. Het effect
van het IBP is nu ook uitgewerkt; verdere maatregelen vanuit het IBP gaan geen verbeteringen
meer bieden, dus we moeten iets anders gaan doen. Iets nieuws! Nieuwe dingen doen, vraagt
om lef. En ook om keuzes durven maken. Keuzes die niet altijd eenvoudig of pijnloos zijn.
Want pijnloze maatregelen zorgen in de regel niet voor wezenlijke veranderingen. Denk:
zachte heelmeesters…  Echte keuzes moeten uit de lengte of uit de breedte komen, een
beeldspraak die eens te meer opgaat als we het over het verkeer in Hilversum hebben.

De afgelopen jaren wordt dit effect steeds sterker. De economie trekt immers aan, in
Nederland en gelukkig ook in Hilversum. Dat is uiteraard een uitstekende ontwikkeling,
want een economie die op volle toeren draait, zorgt voor welvaart voor ons allemaal.
Maar het uitstekende economische klimaat heeft ook een schaduwkant. Het wordt drukker
en drukker op de weg, zowel op de snelwegen als in steden.

Wat vooral beklijft als we terugkijken op het verleden, is dat door het willen realiseren van
veel zogeheten ‘vrijliggende fietspaden’ bijgevolg veel eenrichtingsverkeer is ontstaan,
eigenlijk als een soort ‘collateral damage’. Er is wel geprobeerd hier enige ordening in aan
te brengen, maar tevergeefs, want het resultaat is onnodig veel dwalen en omrijden, zeker
voor bezoekers van buiten Hilversum.

Achtergrond
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Naast het feit dat Hilversum dus niet is toegerust op
zoveel forensen en de forse groei in autobezit, spelen
de volgende trends en ontwikkelingen ook een rol als
het gaat om verkeer en vervoer in onze huidige tijd:
•  De elektrische auto is enorm in opkomst. Waar een kleine 20 jaar geleden
de eerste hybride auto’s op de markt kwamen, neemt tegenwoordig het aantal
full-electric auto’s snel toe. Dit betekent ook een toename naar de vraag van
laadpunten. Daarnaast neemt ook het aantal e-bikes een vlucht.
•  Niet alleen neemt het aandeel elektrische auto’s toe, langzaamaan begint ook
de zelfrijdende auto een steeds reëlere optie te worden. Dit gaat er op termijn
voor zorgen dat reistijd in de auto werktijd wordt en -naar verwachting- het
efficiënter benutten van het wegennet.
•  Ook het openbaar vervoer blijft zich ontwikkelen. Bussen worden kleiner en
flexibeler (en gelukkig ook steeds schoner), en kunnen daarnaast veel gerichter
ingezet worden omdat er meer informatie beschikbaar komt over reizigersstromen.
•  De generatie jongeren geboren na 1981, de ‘millennials’, streeft niet naar het zo snel
mogelijk halen van een rijbewijs en het kopen van een auto. De combinatie van Social
Media, smartphones en goed openbaar vervoer is aantrekkelijker voor deze groep.
•  De shared-economy is in opkomst. Mensen zullen in de nabije toekomst
ook hun auto meer gaan delen.

Uitgangspunten
Bij het opstellen van deze visie hanteren we vier uitgangspunten:

1. Veiligheid
2. Doorstroming
3. Flexibiliteit
4. Duurzaamheid
Deze uitgangspunten verdienen een nadere toelichting.
Dat de verkeersveiligheid in Hilversum optimaal moet zijn, spreekt voor zich. En het is al
net zo vanzelfsprekend dat maatregelen om de doorstroming te verbeteren niet tot onveilige
situaties mogen leiden.
Het punt doorstroming is complexer. Zoals gezegd is het Hilversumse wegennet gewoonweg
te beperkt voor het grote aantal auto’s en forensen, wat betekent dat in Hilversum een
zekere mate van stroperigheid ook gewoon een ‘fact of life’ is als het om autorijden gaat.
En ook al maken veel Hilversummers gebruik van fiets of OV, toch krijgt de doorstroming
van de auto in deze visie ruim aandacht. Waarom? Om een viertal redenen:
1. H
 oewel, zoals eerder genoemd, jongere generaties minder gebruik maken van de auto
en er steeds meer en nieuwe innovatieve OV verbindingen worden gerealiseerd, is er
nog steeds een groot aantal automobilisten in Hilversum. Dit kunnen en willen we niet
negeren. Inwoners moeten de vrijheid hebben om naar gelang de situatie en hun
behoefte te kunnen kiezen uit de verschillende vervoersmogelijkheden zoals lopen,
fietsen, OV of de auto.
2. Niet alleen Hilversummers maken gebruik van de auto, er komen ook veel mensen van
buiten onze gemeente naar Hilversum. Zeker nu het centrum zo is opgeknapt, wordt
Hilversum veel aantrekkelijker en dat is goed nieuws. Gastvrijheid is echter een
belangrijke succesfactor van een succesvol centrum, en dat geldt zeker ook voor het
onderdeel verkeer. Het zou doodzonde zijn als het vastlopende verkeer in Hilversum
een rem op de ontwikkeling van onze lokale economie wordt en onderzoek toont aan
dat voor de bezoekers uit de regio de autobereikbaarheid van essentieel belang is.
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Opbouw
3. Er zijn nu eenmaal mensen met een baan die niet zonder een auto kunnen.

Hoe hebben we onze visie opgebouwd? We hebben gekozen voor een opzet met drie lagen.

4. Tenslotte hebben we een florerend winkelgebied dat bevoorraad moet worden; we willen
allemaal volle schappen. Niet alles kan vervangen worden door fiets of OV. Ook het
thuisbezorgen van bestellingen zorgt voor voertuigen die deelnemen aan het verkeer.

Allereerst zijn er quick-wins. Dit gaat om relatief kleine maatregelen waarmee we én de
doorstroming verbeteren én de verkeersveiligheid verbeteren. Het laaghangende fruit.
De maatregelen die voor niet al te veel geld en zonder ingrijpende veranderingen in de
openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd.

Uiteraard zullen we ook OV- en fietsgebruik meer en meer stimuleren, waarbij keuzevrijheid
voor ons voorop staat. Dit raakt meteen ook de derde pijler van deze visie: flexibiliteit.
De VVD wil namelijk niet star de keuze voor één bepaald vervoermiddel afdwingen. Wanneer
je je binnen Hilversum verplaatst, is over het algemeen de fiets gewoon het snelst. En dat
willen we optimaal faciliteren. Maar niet ten koste van autobereikbaarheid en/of gastvrijheid.

Dan zijn er de maatregelen die een stuk omvangrijker van aard zijn, maar nog altijd op
relatief korte termijn (lees: binnen een collegeperiode van 4 jaar) gerealiseerd kunnen
worden. Over deze maatregelen lopen politiek gezien de meningen al behoorlijk uiteen,
zo hebben we de afgelopen bestuursperiode mogen merken.

Tot slot duurzaamheid. Verkeer in Hilversum hoeft niet ten koste te gaan van het groen of
de leefbaarheid in onze mooie stad. Waar mogelijk, proberen wij in deze visie duurzaamheid
steeds te betrekken bij de maatregelen die wij voorstellen.

Tot slot zijn er de fundamentele verkeersvraagstukken. Deze vergen uitgebreide studie,
draagvlak en kosten veel meer geld dan Hilversum tot zijn beschikking heeft. Precies om
die redenen kost het oplossen van deze problemen dan ook veel meer tijd.
Verkeersmaatregelen zijn nooit eenvoudig. Naast hoge kosten, zijn verkeersingrepen
over het algemeen een stuk controversiëler dan pak ‘m beet, een nieuwe muziektent.
De afwegingen in deze visie hebben altijd als doel om de situatie voor Hilversum als geheel
te verbeteren, ook al kan dat soms nadelen hebben voor een specifieke groep mensen.
Deze afweging van belangen is bij uitstek de verantwoordelijkheid van de lokale politieke
partijen. Wij willen met deze visie duidelijk maken welke afweging u van de Hilversumse
VVD kunt verwachten.
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Quick wins
Zoals gezegd is de eerste pijler van deze verkeersvisie het verbeteren van onveilige en
inefficiënte verkeerssituaties door middel van relatief kleine ingrepen. In februari van dit
jaar heeft verkeerswethouder Floris Voorink aangekondigd om op korte termijn de 10 meest
verkeersonveilige situaties aan te pakken. Het betreft de volgende verkeerspunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rotonde Utrechtseweg - Diependaalselaan
Rotonde Utrechtseweg - Laapersweg-Gijsbrecht van Amstelstraat
Spoorwegovergang Hoge Larenseweg (“Kleine Spoorbomen”)
Naarderstraat ter hoogte van Foodhall Mout
Kruising Kleine Drift - Minckelersstraat-Pelikaanstraat
Kruispunt Zuiderweg - Kleine Drift
Kruispunt Snelliuslaan - W.C. Bradelaan
Diamantstraat
Gijsbrecht van Amstelstraat ten westen van Neuweg
Erfgooiersstraat ter hoogte van parallelweg

Deze top 10 van onveilige verkeerspunten is tot stand gekomen op basis van klachtenrapportages en verkeersanalyses. De VVD sluit zich aan bij deze analyse en is van mening dat
het aanpakken van deze situaties hoge prioriteit moet krijgen. Naast het verbeteren van de
veiligheid kunnen aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld op locaties als de Utrechtseweg –
Diependaalselaan, ook de doorstroming ten goede komen. Het mes snijdt hier dus aan twee
kanten. Het college heeft naast de top 10 nog 10 aanvullende verkeerspunten geanalyseerd:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rotonde Kerkenlandenlaan – Diependaalselaan
Lopes Diaslaan
Berlagelaan
Kerkelandenlaan tussen Franciscusweg en Oscar Romerolaan
Vingboonstraat
Boomberglaan
Zilvermeeuwstraat
Leeuwerikstraat (oostzijde)
Liebergwerg (oostzijde)
Borneolaan

In deze top 20 zie je een groot aantal knelpunten in woonwijken terugkomen. Door het
oplossen van deze knelpunten zal de verkeersveiligheid in de wijken dan ook toenemen.
De VVD trekt in de financiële onderbouwing van haar eigen verkiezingsprogramma de
komende vier jaar jaarlijks 100.000 euro extra uit voor het oplossen van verkeersknelpunten.
Dit geld is voldoende om de hele top 20 aan verkeersknelpunten weg te werken. Als het aan
de VVD Hilversum ligt, worden de komende vier jaar dus in ieder geval de 20 meest onveilige
verkeerssituaties in Hilversum opgelost. Vanzelfsprekend dient dit in goed overleg met de
directe omgeving te gebeuren.
Naast deze 20 maatregelen, ziet de VVD nog een belangrijke quick-win als het gaat om
verkeersveiligheid, en dat betreft Verkeersonderwijs. De VVD wil de campagne ‘Veilig naar school’
doorzetten, zodat ook nieuwe leerlingen gezond en veilig naar school kunnen gaan De VVD zou
hier graag ‘Veilig naar de sportclub’ voor de komende collegeperiode aan toe willen voegen.

13

Structurele maatregelen
Naast de quick-wins ziet de VVD een aantal grotere verkeersproblemen binnen Hilversum.
Groter qua omvang en complexiteit, maar desondanks denken wij dat het structureel
verbeteren van deze knelpunten zowel organisatorisch als financieel mogelijk moet zijn binnen
de komende collegeperiode. Mits we voldoende politiek draagvlak én doorzettingsvermogen
weten te realiseren in de gemeenteraad. In dit hoofdstuk zet de VVD deze knelpunten op een
rijtje en draagt mogelijke oplossingen aan. Het betreft de volgende verkeerssituaties:
1. Tweerichtingsverkeer Emmastraat
2. Tweerichtingsverkeer op de oostelijke binnenring
3. Fiets-parkeren in het centrum
4. Park & Ride bij Hilversum Sportpark

De Emmastraat biedt voldoende mogelijkheden voor veilig tweerichtingsverkeer
en goede oversteekvoorzieningen. Deze maatregel heeft dan ook geen nadelige
gevolgen voor de verkeersveiligheid.
Ook de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft aan het college aangegeven
een groot voorstander van deze heldere en mooie entree tot het centrum te zijn.
Een verbeelding van hoe deze aanpassing vorm zou kunnen krijgen:

Tweerichtingsverkeer Emmastraat
Het verkeer over de Emmastraat is één van de meest controversiële politieke dossiers van de
afgelopen jaren. De VVD, gesteund door de ondernemers uit het centrum, ziet het weer
tweerichtingsverkeer maken van de Emmastraat als een zeer belangrijk instrument om én de
doorstroming te verbeteren én de toegang tot het centrum fraaier en aantrekkelijker te maken.
Helaas is het de afgelopen periode niet gelukt dit te realiseren. De bewoners en ondernemers van
de Emmastraat zijn voor het merendeel geen voorstander van deze aanpassing. Desondanks
denken wij dat het tóch in het belang van Hilversum is om deze keuze te maken. Bij de huidige raad
was er geen meerderheid te vinden voor het nemen van deze beslissing, vandaar dat wethouder
Floris Voorink het voorstel terugnam en aankondigde dit inzet van de verkiezingen te zullen maken.

Voordelen
•  Betere doorstroming van het verkeer dat naar het centrum rijdt. Het Achterom
staat nu zeer regelmatig helemaal vast.
•  Een mooie en logische entree van het centrum. Vanaf de Soestdijkerstraatweg
recht door langs Gooiland en de St Vituskerk en recht door de Groest op naar de
parkeergarage van de Hilvertshof.
•  Een heldere route het centrum in en langs dezelfde weg weer kunnen vertrekken
zorgt volgens onderzoek  voor een positieve ervaring en verhoogt daarmee het
aantal zogeheten ‘herhalingsbezoeken’.
•  De voor fietsers gevaarlijke afslag Emmastraat – Achterom wordt veiliger.
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Tweerichtingsverkeer op de binnenring
Net als op de Emmastraat en het Achterom, staat het verkeer op de rest van de binnenring
van Hilversum regelmatig muurvast. Zeker op de Schapenkamp is stilstaan of stapvoets
rijden eerder regel dan uitzondering, zeker in de spits. Door de binnenring om de markt heen
te leggen verbeteren we niet alleen de doorstroming van het autoverkeer, maar krijgen ook
de voetgangers door een autovrije Stationsstraat een ongehinderde verbinding tussen de
Groest en de markt.
De VVD wil de Schapenkamp weer tweerichtingsverkeer maken zodat het verplichte
rondje centrum wanneer je iemand bij het station wil afzetten of ophalen, definitief
verleden tijd wordt.
De VVD wil de binnenring achter de Koninginneweg langs het spoor naar het
Langgewenst toe leggen. Het streven is de kleine spoorbomen hierbij open te houden,
voor alle verkeer in beide richtingen, zolang dat mogelijk is in het kader van de
verkeersveiligheid en de doorstroming.

Voordelen
•  Het verkeer op de centrumring zal beter doorstromen.
•  Minder omrijden en verdwalen.
•  Automobilisten worden nadat ze op het station zijn geweest niet langer gedwongen
de hele centrumring rond te rijden.
•  De westzijde van de binnenring wordt ontlast.
•  Omdat de Stationsstraat autovrij wordt, wordt de Groest met de markt verbonden.
•  Het verkeer wordt evenrediger verspreid over het centrum. Deze maatregel ontlast
notoire knelpunten als het viaduct en de Jan van der Heijdenstraat.

Een verbeelding van hoe deze aanpassing vorm zou kunnen krijgen:
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Fiets-parkeren in het centrum
De VVD is groot voorstander van fietsen. Fietsen is duurzaam, gezond en een fiets neemt
een stuk minder plek in dan een auto. Daarnaast is de fiets binnen Hilversum natuurlijk
gewoon het snelste vervoermiddel. Het is heel positief dat steeds meer mensen de keuze
maken voor de fiets. Die ontwikkeling heeft echter ook gezorgd voor een stallingsprobleem.
Afgelopen najaar zijn door de gemeente al 400 nieuwe plekken voor fietsen gerealiseerd,
maar dit is niet voldoende om het probleem op te lossen. De VVD is daarom voorstander
van de integratie van een grote, ondergrondse fietsenstalling in de plannen van het nieuwe
stationsgebied. Het nieuwe stationsgebied wordt een belangrijke entree tot het centrum
van Hilversum. Op deze plek je fiets wegzetten is dan ook heel logisch en wordt extra
aantrekkelijk wanneer het stallen de eerste 24 uur gratis is.
De kosten van de fietsenstalling bij het stationsgebied zullen meegenomen moeten worden
bij de totale kosten van dit plan.
Daarnaast stelt de VVD voor dat er in de kelder van de voormalige V&D een grote fietsenstalling komt met de inrit ter hoogte van de huidige fietsenstalling op de Zeedijk en een centrale
voetgangersentree op de Kerkstraat. Ten derde wil de VVD de Bussumersteeg als fietsenstalling
inrichten. De naastgelegen parkeergarage Noordse Bosje kan voorzien in de parkeerbehoefte.

Voordelen
•  Minder fietsen in het straatbeeld van het centrum.
•  Duidelijke, centrale plekken in de stad waar fietsen gestald kunnen worden.

P+R Hilversum Sportpark
Het opgeknapte centrum van Hilversum trekt zoals gezegd meer een meer bezoekers van
buiten Hilversum. Nu zal een deel van deze bezoekers met de auto komen en binnen het
centrum willen parkeren, maar om de verkeers- en parkeerdruk op het centrum te ontlasten,
wil de VVD een Park & Ride (P+R) mogelijk maken bij station Sportpark.

Voordelen
•  De druk op zowel de wegen als de parkeerplekken in de stad neemt af.
De VVD heeft de kosten voor deze aanpassing opgenomen in de doorrekening
van haar verkiezingsprogramma.
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Fundamentele maatregelen
Naast de stevige verkeersaanpassingen die hiervoor zijn genoemd, heeft Hilversum ook te
maken met een aantal nog grotere en meer complexe verkeersproblemen. Deze problemen
bestaan al lange tijd, maar het oplossen van deze problemen vergt doorzettingsvermogen,
politieke moed en een hoop geld.

Voordelen
•  Verkeersdrukte Johannes Geradtsweg wordt eerlijker verdeeld
en de doorstroming verbetert.
•  Het Mediapark wordt sneller bereikbaar vanaf de A1 en wordt
meer toekomstbestendig.
•  De mooie natuur rond Hilversum wordt niet aangetast.

De VVD onderkent de volgende structurele verkeersproblemen in Hilversum:
1. Doorstroming op de Johannes Geradtsweg en de verbinding naar het Mediapark.
2. Doorstroming op de Diependaalselaan

Een verbeelding van hoe deze aanpassing vorm zou kunnen krijgen:

Het oplossen van deze knelpunten is ingrijpend en bijzonder duur, nog los van het feit dat er
hier absoluut geen oplossingen mogelijk zijn die nergens ‘pijn’ doen. Een dergelijke knoop
met elkaar doorhakken is geen sinecure, weten we van bijvoorbeeld het tweerichtingsverkeer
op de Emmastraat. En die ingreep valt in het niet bij wat er nodig zou zijn om op problemen
van deze orde structurele verbetering te realiseren.
Deze wetenschap maakt het onmogelijk om deze twee issues op korte termijn op te lossen.
Er is geen ‘quick fix’ voor de bereikbaarheid van het Mediapark of de Diependaalselaan.
De VVD wil echter niet dat deze problemen nog langer doorgeschoven worden. We willen
de realiteit onder ogen zien en ervoor zorgen dat we als politiek de verantwoordelijkheid
oppakken om hier nu toch echt iets aan te gaan doen. Ook al doet het misschien pijn. Daarom
hebben we in deze visie onze ideeën voor het oplossen van deze situaties uiteengezet.

Doorstroming Johannes Geradtsweg/bereikbaarheid Mediapark
Het verkeer op de Johannes Geradtsweg is al heel lang een probleem. De verkeersstroom
richting vooral het Mediapark is gewoonweg veel te groot voor de capaciteit van deze weg.
Dagelijkse files zijn het gevolg. Hoewel dit probleem al meer dan tien jaar bestaat, is de Hilversumse
politiek nog nooit in staat geweest dit probleem op te lossen. Voor de doorstroming van het
verkeer aan deze kant van Hilversum in het algemeen, voor de inwoners van de Johannes
Geradtsweg in het bijzonder én voor de bereikbaarheid van het Mediapark vindt de VVD het
belangrijk dat er eindelijk aan een oplossing voor dit probleem wordt gewerkt. En die oplossing is er.
De VVD denkt dat een goede oplossing voor de verkeersdrukte op de Johannes Geradtsweg
gevonden kan worden door de Erfgooiersstraat vanaf het voormalige Erfgooiersplein om te
vormen tot een verbindingsweg richting het Mediapark. De Erfgooiersstraat is grotendeels
voorzien van een ventweg, die langs de rand van Hilversum loopt. Door deze om te vormen
tot een situatie vergelijkbaar met de Schuttersweg en de Geert van Mesdagweg, wordt de
natuur niet aangetast en wordt het Mediapark beter bereikbaar.
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Het zal enige tijd kosten alle effecten van deze aanpassing te onderzoeken, maar zoals
gezegd:  als VVD willen we de realiteit onder ogen zien en ervoor zorgen dat we als politiek
de verantwoordelijkheid oppakken om hier nu toch echt iets aan te gaan doen. Ook als dat
misschien pijn doet.
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Diependaalselaan
Net als de Johannes Geradtsweg wordt de Diependaalselaan al jaren geteisterd door
enorme verkeersdrukte. Het feit dat de laan onderdeel is van de provinciale weg N201,
veel vrachtverkeer én veel lokaal verkeer aantrekt dat richting de A27 rijdt, maakt dit tot
één van de drukste verkeersaders van Hilversum. Ook dit probleem speelt al lange tijd en
verdient een serieus onderzoek naar een oplossing.
Eén van de weinige echt structurele oplossingen voor de langere termijn die onderzocht zou
kunnen worden is de realisatie van een nieuwe afslag op de A27, een afslag ‘Hilversum Zuid’.
Vanaf deze nieuwe afslag zou via de reeds bestaande Noodweg (de weg langs het vliegveld)
een aftakking richting de N201 gerealiseerd kunnen worden.

Voordelen
•  Serieuze afname van de verkeersoverlast op de Diependaalselaan.
•  Er kan grotendeels gebruik gemaakt worden van een bestaande traject
in de vorm van de Noodweg.
•  Landgoed Zonnestraal wordt eveneens beter ontsloten.
•  Langs deze nieuwe aftakking van de N201 wonen véél minder mensen dan
langs de Diependaalselaan dus de impact van de aanleg en het uiteindelijke
verkeer zal beperkt zijn.

Ondanks de voordelen is deze optie niettemin erg complex. In de eerste plaats is het
realiseren van een nieuwe afslag op de A27 een langdurig proces dat alleen in samenspraak
met het Rijk en andere gemeenten plaats kan vinden. Daarnaast moet de Noodweg
aangepast worden en moet een aftakking naar de N201 worden aangelegd. De komende
raadsperiode wil de VVD dan ook vooral gebruiken alle voors en tegens van deze optie
op een rij te zetten.

Slotwoord
Doorrijden in Hilversum. Het is geen vanzelfsprekendheid. Om dat te bereiken, zal zeer veel
werk moeten worden verzet. Het begint natuurlijk met het aanpakken van onveilige plekken
en eenvoudig te verhelpen knelpunten, maar om het verkeer in Hilversum écht een boost
te geven, zijn structurele maatregelen nodig. Elke automobilist in Hilversum is zich hier
van bewust, dus nu is het tijd om als politiek de handschoen op te pakken.
Nog langer aanmodderen heeft geen zin. De tijd van pleisters plakken is voorbij, er zijn échte
oplossingen nodig. Oplossingen waarbij iemand afzetten op het station niet automatisch
een compleet rondje centrumring betekent, waarbij het mediapark beter wordt ontsloten,
de Johannes Geradtsweg wordt ontlast en waarmee van de Diependaalselaan weer een
laan wordt gemaakt in plaats van een drukke provinciale weg.
Naast deze verkeersmaatregelen wil de VVD de komende periode ook gebruiken het verkeer
in Hilversum aanzienlijk duurzamer te maken. Volop ruimte voor de fiets (gecombineerd met
goed verkeersonderwijs op school), elektrische bussen, meer faciliteiten voor elektrische
auto’s en fietsen en verkeersaanpassingen die zo veel mogelijk gebruik maken van bestaande
wegen, zonder inbreuk te maken op ons mooie groen.
De VVD begrijpt heel goed dat sommige maatregelen die in deze visie worden
aangedragen ingrijpend, soms duur en niet eenvoudig te realiseren zijn. Maar willen we
Hilversum bereikbaar houden voor de toekomst, dan is realiteitszin en politieke moed nodig.
De VVD is daartoe bereid. Omdat lef hebben werkt!
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