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ehoogenboom@quicknet.nl

Van: E Hoogenboom <ehoogenboom@quicknet.nl>

Verzonden: zaterdag 12 december 2020 20:44

CC: ehoogenboom@quicknet.nl,

Onderwerp: Aanmelding 2e videobijeenkomst HOV Westtangent - Oude Haagseweg

Geachte heer / mevrouw, 

Bij deze meld ik mij als bewoner van de Nieuwemeerdijk in Nieuwe Meer aan voor de videobijeenkomst. 

wel vraag ik me af wanneer deze precies is ? In de brief staat maandag 17 december tussen 1900 en 2000h, maar de 

17e is volgens mij een donderdag. 

Ik ga er maar van uit dat het dus donderdag de 17 is tussen 1900 en 2000h 

 

Ik wil graag antwoord op de volgende punten/zorgen; 

1. Hoe wordt de ecologische verbinding / groene as verbinding gehandhaafd/gewaarborgd ? 

2. Hoeveel bus/verkeer bewegingen zijn er per etmaal te verwachten ? 

3. Als de bus sluis vervalt, hoe wordt sluitverkeer / misbruik voorkomen ? 

4. Welke maatregelen worden er genomen ter voorkoming/beperking van geluid ? 

5. Waarom wordt de fietsverbinding niet doorgetrokken over het nieuwe viaduct ? Is hier geen sprake van een 

hoofd/snelle fietsverbinding en waarom rijmt dit niet met de gemeentelijke doelstellingen? 

6. Wat wordt het stijgingspercentage van het fietspad vanaf het nieuwe viaduct naar het huidige viaduct. Dit 

omdat de zijde vanaf de zijde KLM catering dit absurd is. 

7. Hoe wordt voorkomen dat de driving range een CO / Fijnstofbak wordt ? En wat als dit toch blijkt te 

gebeuren ? 

8. Welk alternatief komt er voor de vleermuis (bascule) kelder ? 

9. Krijgt het nieuwe viaduct nog historische kenmerken van het oude ? Zoals voorgesteld de leuning 

constructie ? 

10. Wat is het verhaal over de bushalte ?  Nieuwe Meer de lasten maar niet de lusten lijkt mij NIET acceptabel. 

11. Bij wie ligt de onderhoudsverantwoordelijkheid, deze is nu treurig en er wordt naar verschillende partijen 

gewezen. 

12. Tot slot het verzoek om toch een bewoner in / doorloop bijeenkomst te organiseren, eventueel in buurthuis 

Rehoboth binnen de corona richtlijnen. Dit mede door de tegenvallende deelname aan vorige (en mogelijk 

deze) video bijeenkomst. Mogelijke oorzaak gemiddelde leeftijd, van de inwoners van Nieuwe Meer. 

Ik zie de uitnodiging voor de videobijeenkomst graag te gemoed en of ik hier nog computer technische 

voorbereidingen moet nemen ? bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet 

Erik Hoogenboom 

Nieuwemeerdijk 

tel. 06 27 27 1958 


