
 

 

 

 

 

 

 
Hoofddorp, 15 oktober 2019 

 
 

 

Betreft: SV ambulance oproepen richting Nieuwemeerdijk te Badhoevedorp 
 
Geacht college, 
 
De PvdA vindt het aantal oproepen voor een ambulance op het gedeelte van de 
Ringvaartdijk tussen de Sloterbrug en de burgemeester Amersfoortlaan zeer 
verontrustend.  
 
Indertijd is besloten een stuk van de Nieuwemeerdijk naar voren te halen en in te 
richten als fietsstraat. Het resterende gedeelte van deze dijk komt later wanneer de 
nieuwe Sloterbrug wordt gerealiseerd. 
 
In 2019 is voor de Nieuwemeerdijk 14 keer een ambulance opgeroepen voor een 
ongeval (gegevens van P2000 netwerk Alarmeringen: 
https://alarmeringen.nl/search/?q=badhoevedorp%2C+Nieuwemeerdijk)  
Daarnaast is de ambulance ook voor andere oproepen in deze omgeving geweest. 
Via deze meldingen is niet te zien waar een ongeval precies heeft plaatsgevonden, maar 
het roept wel de vraag op hoe (on)veilig het daar is.  
De ongevallen waarbij geen hulpdiensten nodig waren ontbreken nog in dit overzicht. 
 
2019 Ambulance oproep Brandweer 

oproep 
Traumahelikopter 
oproep 

12 januari Ongeval met letsel   
18 mei Ongeval met letsel   
22 juni Ongeval met letsel   
5 juli Ongeval met letsel   
6 juli in de 
nacht 

Met gepaste spoed 
opgeroepen 

Ongeval met 
letsel 

 

6 juli overdag Ongeval materieel   
4 augustus Ongeval materieel   
22 augustus Ongeval met letsel   
23 augustus Ongeval materieel   
24 augustus Ongeval materieel   
25 augustus Ongeval materieel   
31 augustus Ongeval met letsel   
6 september Ongeval met letsel  Ongeval met letsel 
2 oktober Ongeval met letsel   
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Wij hebben de volgende vragen: 
 

1. Is bij u bekend dat de ambulance regelmatig wordt opgeroepen naar de 

Nieuwemeerdijk te Badhoevedorp. Zo niet, wanneer hoort u het dan wel? 

 

2. Is het u bekend dat er regelmatig een ongeval met letsel plaats vindt op de 

Nieuwemeerdijk te Badhoevedorp. Zo niet , wanneer hoort u dat dan wel? 

 

3. Hoe verhoudt het momenteel gevoerde beleid m.b.t. de Ringvaartdijk zich t.o.v. 

veiligheid en het aantal oproepen voor een ongeval met letsel. 

 

4. De PvdA vindt het aantal ongevallen ter plaatse onacceptabel hoog en verwacht 

zo snel mogelijk afdoende maatregelen. Hoe en wanneer denkt u de veiligheid 

van de verkeersdeelnemer te waarborgen op dit stuk weg? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de PvdA Haarlemmermeer 

 

Dicky Kerkhoff 

Willem Klijn 

 
 


