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De bewoners van de Nieuwemeerdijk en de Akerdijk in Badhoevedorp en Nieuwemeer 

hebben al jaren last van het verkeer op de ringdijk. De ringdijk is een 30km-zone, maar de 

verkeerssituatie is zeer onveilig. Er is zeer veel verkeer en snelheden boven de 100km per 

uur zijn geen uitzondering. Er gebeuren daarom veel ongelukken, er is veel overlast en veel 

mensen die kwetsbaar zijn in het verkeer mijden de ringdijk (vooral fietsers en kinderen). De 

gemeente Haarlemmermeer heeft sinds de herinrichting van de ringdijk in 2008 hierover 

veelvuldig en voortdurend klachten ontvangen van bezorgde bewoners, buurtverenigingen 

en dorpsraden. Ondanks al deze inzet en participatie, heeft de gemeente tot nu toe niets 

aan de situatie  gedaan en verzaakt haar eerste plicht als overheid: het beschermen van 

haar burgers.   

Een aantal bezorgde dijkbewoners kan het ontlopen van deze verantwoordelijk door de 

gemeente niet langer aanzien en hebben een documentaire gemaakt die laat zien hoe het 

gesteld is met de verkeersveiligheid op de ringdijk en hoe de gemeente Haarlemmermeer 

zich al tien jaar een onverschillige houding aanmeet. En dit terwijl de voorgestelde oplossing 

relatief eenvoudig te realiseren is:  

1.       Chicanes weg 

2.       Terug naar 50 km per uur in combinatie met strenge en doelgerichte handhaving 

3.       Sluipverkeer verbieden   

De behandeling van het ringdijkbeleid door het college van B&W en de gemeenteraad van 

Haarlemmermeer vindt dit voorjaar plaats. Wij zijn net als u ook benieuwd wat het college 

en de raad beslist. 

De documentaire is te zien op: https://youtu.be/zg2OEtwJA3k 

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Martijn Akerboom:  06 44088668 / 

infonieuwemeedijk@gmail.com . Zie ook www.nieuwemeerdijk.nl . 

 

Dit persbericht is verstuurd naar: Alle politieke partijen gemeente Haarlemmermeer, B&W 
Haarlemmermeer, ambtelijk betrokkenen gemeente Haarlemmermeer, dijkbewoners Nieuwemeerdijk 
en Akerdijk, alle dorpsraden en buurtverenigingen gemeente Haarlemmermeer, alle lokale media. De 
documentaire wordt daarnaast verspreid via internet en social media. 


