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VERSLAG INLOOPBIJEENKOMST N484 D.D. 22 JUNI 2022 

 
 
INLEIDING 

 
De provinciale weg N484 tussen Leerdam en Zijderveld/A2 in Vijfheerenlanden is toe aan 
noodzakelijk groot onderhoud om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Dit groot 
onderhoud vindt naar verwachting in 2023/2024 plaats. Gelijktijdig wil de provincie Utrecht ook een 
aantal wegaanpassingen uitvoeren. Op die manier kunnen we 'werk met werk maken'. Dit bespaart 
kosten en beperkt de hinder voor het verkeer en de omgeving. In dit project werkt de provincie nauw 
samen met de gemeente Vijfheerenlanden en het waterschap Rivierenland. 
 
Op dinsdag 22 juni 2022 was er een inloopbijeenkomst (middag- en avonddeel) over de 
voorgenomen wegaanpassingen. Hieronder vindt u een korte impressie van de bijeenkomst, een 
samenvatting van de input die we kregen en een doorkijk naar het vervolg. 
 
 
DE INLOOPBIJEENKOMST 

 
Het doel van deze inloopbijeenkomst was om aan- en omwonenden te informeren over het voorlopige 
ontwerp voor de N484 en inzicht te geven in hoe de N484 er naar verwachting uitziet in de nieuwe 
situatie. Daarnaast was er gelegenheid om opmerkingen te plaatsen op het ontwerp en vragen te 
stellen aan zowel de provincie Utrecht als aan de gemeente Vijfheerenlanden. 
 
Ruim 70 bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden bezochten de inloopbijeenkomst op 
22 juni 2022 in Partycentrum Schoonrewoerd. 
De provincie Utrecht, de gemeente Vijfheerenlanden en TAUW lieten de voorlopige tekeningen met 
het ontwerp van de N484 zien en waren aanwezig om vragen te beantwoorden, wensen te 
inventariseren en ideeën en knelpunten te noteren. Tekeningen bezaaid met opmerkingen, geeltjes 
en andere kleurige memoblaadjes lieten aan het eind van de avond duidelijk zien waar deze 
knelpunten zitten en wat voor ideeën en wensen er leven. 
 
Tijdens de bijeenkomst zijn ook twee filmpjes getoond die een impressie geven van de nieuwe 
rotondes bij Hoogeind en Overboeicop. De filmpjes en de ontwerptekeningen zijn ook te zien op de 
website www.provincie-utrecht.nl/N484 
 
 
DE INPUT 

 
Betrokken bewoners en ondernemers kregen de gelegenheid om hun vragen te stellen en hun zorgen 
en wensen kenbaar te maken. Naast enkele individuele bezwaren was de grootste gemene deler dat 
men erg blij was dat er op korte termijn maatregelen worden getroffen op en rond de N484 voor de 
verkeersveiligheid op de parallelweg en voor de doorstroming van de secundaire wegen richting de 
N484. 
De input die we hebben gekregen, hebben we puntsgewijs samengevoegd en op hoofdlijnen 
weergegeven in een lijst van vragen en antwoorden (Q&A). Details of individuele zaken zijn in dit 
overzicht niet opgenomen, maar zijn wel genoteerd. 
 
De lijst met vragen en antwoorden kunt u vinden bij de downloads op de website www.provincie-
utrecht.nl/N484. 
 
 
Wij kijken terug op een waardevolle inloopbijeenkomst en bedanken iedereen voor het meedenken. 
Sommige opmerkingen of ideeën leiden waar mogelijk tot een optimalisatie van het ontwerp of komen 
terecht in het contract met de aannemer die het groot onderhoud en de wegaanpassingen gaat 
uitvoeren. 
 
  

http://www.provincie-utrecht.nl/N484
http://www.provincie-utrecht.nl/N484
http://www.provincie-utrecht.nl/N484


Verslag inloop N484 – 22 juni 2022, pag.2 

 

HET VERVOLG 

 
Inloopbijeenkomst in november/december 2022 
In november of december 2022 organiseert de provincie Utrecht opnieuw een inloopbijeenkomst 
waarbij het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd waarop men ook kan zien op welke manier 
opmerkingen en wensen wel of niet meegenomen zijn. Tijdens de volgende inloopbijeenkomst blikken 
we ook alvast vooruit op de uitvoering die naar verwachting in 2023/2024 plaatsvindt. 
 
Bestemmingsplanwijziging 
Voordat de uitvoering van start kan, moet er nog een aantal zaken geregeld worden. Zo moet het 
bestaande bestemmingsplan worden gewijzigd (via een omgevingsvergunning). We zullen u tijdig 
informeren over de periode van de terinzagelegging van de bestemmingsplanwijziging en van de 
wijze waarop u een eventuele zienswijze kunt indienen. 


