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VROM Commissie 

KOPIE         Nieuwe Meer, 6 mei 2008. 
     
 
Betreft: Voortgang Regionale invulling Verkeersstructuurplan Badhoevedorp 
 
 
 
Geachte heer Tuning, 
 
We stellen het zeer op prijs dat u in het Raadsvoorstel 2008/15034 extra aandacht 
besteedt aan onze dijk: “Belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen op de Schipholweg 
een doorwerking hebben op de Nieuwemeerdijk. Met name in de periode waarin de 
omlegging A9 nog niet is gerealiseerd. Voor de Nieuwemeerdijk geldt daarom het 
uitgangspunt dat deze autoluw en als een erftoegangsweg wordt gezien”. (blz 5 en 6 van 
het Raadsvoorstel). 
 
De nadruk wordt gelegd op de periode waarin de A9 nog niet is omgelegd.  
Echter in het Verkeersstructuurplan verliest de huidige Schipholweg zijn functie als 
regionale/provinciale weg en zal het niet meer mogelijk zijn via deze weg het dorp 
in– en uit te rijden vanuit Haarlem, Amstelveen en Schiphol-Oost. Tot die tijd is de 
Nieuwemeerdijk de enige oostelijke toegangs- en uitgangsweg voor Badhoevedorp . 
Een erftoegangsweg die zal gaan functioneren als doorgaande weg, dit kan toch niet de 
bedoeling zijn? 
 
Daarom zijn we van mening dat de Nieuwemeerdijk pas van dit probleem wordt verlost 
ná realisatie van een “nieuwe” Schipholweg (met een regionale/provinciale functie), 
buiten of binnen “de buik, mét een goede verbinding naar de A9. 
Misschien is het mogelijk om bovenstaande, belangrijke, “detaillering” nog in de stukken 
mee te nemen? 
 
Ook zagen we dat afbeelding 2.1 uit het Verkeersstructuurplan (zie bijlage), de 
Nieuwemeerdijk benoemd als “gebiedsontsluitingsweg”. Is het nog mogelijk om dit aan 
te passen naar de juiste categorisering te weten “erftoegangsweg” ? 
We realiseren ons dat we wel erg laat met deze opmerking komen! 
 
Rest ons nog te melden dat de VROM binnenkort een kennismakingsgesprek zal voeren 
met Rik Thorborg. 
Na dit gesprek hopen we de bewoners van Nieuwe Meer verder te kunnen informeren 
over de stand van zaken en het “stappenplan” van de gemeente met betrekking tot de 
regionale invulling van het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Vrom Commissie Buurtvereniging Nieuwe Meer 
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