
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

DATUM 2 juni 2022 TEAM Project- en programmamanagement 

NUMMER 824A13A1 REFERENTIE Joost Vreugdenhil 

UW BRIEF VAN - DOORKIESNUMMER 06-34136581  

UW NUMMER - E-MAILADRES joost.vreugdenhil@provincie-utrecht.nl 

BIJLAGE - ONDERWERP Uitnodiging inloop groot onderhoud en 
wegaanpassingen N484 in 
Vijfheerenlanden. 

 
 
Beste bewoner/weggebruiker, 
 
Zoals aangekondigd in onze brief van 25 april jl. ontvangt u hierbij een uitnodiging voor de 
inloopbijeenkomst over het groot onderhoud en de voorgenomen wegaanpassingen aan de N484 
tussen Zijderveld en Leerdam. Een overzicht van de voorgenomen wegaanpassingen vindt u op 
pagina 2. 
 
Inloopbijeenkomst en aanmelden 
 
Datum:  22 juni 2022 
Tijd:  Inlopen kan tussen 15:00 en 17:00 uur of tussen 19:00 en 21:00 uur 
Locatie:  Partycentrum Schoonrewoerd, Koningin Julianastraat 24, Schoonrewoerd 
 
Wij verzoeken u zich aan te melden voor een van de twee tijdsblokken (15:00-17:00 uur of 19:00-
21:00 uur). U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar n484@provincie-utrecht.nl 
In beide blokken wordt dezelfde informatie gegeven, dus u kunt een tijd kiezen die u het beste 
uitkomt. Binnen het blok waarvoor u zich aanmeldt, kunt u op elk willekeurig moment 
binnenlopen. 
 
Wat kunt u verwachten? 
Na een periode van voorbereiden, input ophalen uit de omgeving, rekenen en tekenen, weet de 
provincie Utrecht welke wegaanpassingen ze gelijktijdig met het groot onderhoud wil uitvoeren. 
Tijdens de inloopbijeenkomst willen we u hier graag over informeren. We laten de ontwerpen 
zien, geven een toelichting en beantwoorden uw vragen. De ontwerpen die we laten zien, zijn 
nog niet in detail uitgewerkt. Eventuele kleine aanpassingen kunnen nog worden verwerkt. 
Naast een toelichting op de wegaanpassingen, informeren we u ook op hoofdlijnen over de 
planning en de werkzaamheden die naar verwachting in 2023 plaatsvinden. 
 
Verhinderd? 
Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst van 22 juni bij te wonen? U kunt de 
gepresenteerde ontwerpen vanaf 22 juni bekijken op www.provincie-utrecht.nl/n484. Uw 
eventuele reactie kunt u tot en met 6 juli 2022 sturen naar n484@provincie-utrecht.nl 
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Voorgenomen wegaanpassingen 
Onderstaande wegaanpassingen worden tijdens de inloopbijeenkomst getoond en toegelicht: 

• Het verbreden van de hoofdrijbaan tussen Leerdam en Schoonrewoerd. 

• Het aanleggen van rotondes op de aansluitingen van Hoogeind en Overboeicop. 

• Het aanbrengen van bermverharding langs de hoofdrijbaan. 

• Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen en het instellen van een 
spitsmaatregel op de parallelweg van de Schaikseweg. 

• Het toestaan van landbouwverkeer op de gehele hoofdrijbaan van de N484. 
 
Op de website www.provincie-utrecht.nl/n484 kunt u alle informatie vinden over het project N484 
Zijderveld-Leerdam, inclusief een planning op hoofdlijnen. 
 
We houden u op de hoogte 
Zodra we nieuws hebben over de N484, krijgt u weer bericht van ons. 
Vragen over het project kunt u mailen naar n484@provincie-utrecht.nl 
 
 
Het projectteam N484 hoopt dat u in de gelegenheid bent om de inloopbijeenkomst te bezoeken 
zodat we met u in gesprek kunnen gaan en uw vragen kunnen beantwoorden. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Joost Vreugdenhil, 
projectleider provincie Utrecht 
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