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T.a.v. bewoners wijk De Grassen 
Gemeente Houten 

    
 
Datum  6-04-2021 
Onderwerp monitoren van het verkeer De Grassen 
Kenmerk 000722/Sno/002 
 
  Geachte bewoners van de wijk De Grassen, 
 

Namens de gemeente Houten willen wij u inlichten over het verkeersonderzoek dat in 
de komende weken plaatsvindt in uw wijk. 
 
Om de toename van het verkeer als gevolg van woningbouw in de komende jaren 
(2021 – 2024) te monitoren voeren wij 2 keer per jaar (in het voorjaar en najaar) 
verkeersonderzoek uit. Er worden gedurende 2 weken metingen verricht die gericht 
zijn op het monitoren van hoeveelheid, samenstelling en snelheid van het verkeer en 
het in beeld brengen van de verkeersafwikkeling (eventuele wachtrijen) en 
verkeersveiligheid. De eerste meetronde staat gepland voor 10 tot en met 25 april.  
 
Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat de huidige verkeerssituatie in verband met de 
Coronamaatregelen anders is dan normaal. Na deze meetronde staan in de 
komende jaren echter nóg 7 meetrondes gepland waardoor we een goed beeld 
gaan krijgen, ook als de invloed van het coronavirus en de maatregelen zijn 
verdwenen. 
 
Ten behoeve van de monitoring wordt op een aantal locaties op de Kamgras, 
Raaigras en Het Gras eind deze week (8 of 9 april) meetapparatuur geplaatst. Deze 
meetapparatuur wordt, als alle metingen succesvol zijn uitgevoerd, eind april weer 
verwijderd. Op de achterkant van deze brief zijn de meetlocaties weergegeven. 
 
Mocht u een storing signaleren gedurende het onderzoek (bijvoorbeeld een 
losgereden telslang) dan stellen wij het op prijs dit door te geven via het mailadres 
ndc-info@ndc-nederland.nl of via het telefoonnummer 088 – 2542001.  
 
De resultaten van ons onderzoek zullen na iedere meetronde met u worden gedeeld. 
U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van de resultaten door het sturen van 
een mail naar bovengenoemd mailadres. Dan houden wij u de komende jaren 
gedetailleerd op de hoogte van de ontwikkeling van het verkeer in uw wijk. 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact met mij opnemen via 
vermelde contactgegevens of met de gemeentelijke projectleider, Jules Tonneijck, 
bereikbaar via 030 – 66 92 611. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

Olaf Seinen 
Directeur Nationwide Data Collection BV 
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