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Haarlemmermeer: Verkoop Ringdijk niet
Door Bart Boele - 5-2-2015, 15:54 (Update 5-2-2015, 15:54)
HOOFDDORP - Haarlemmermeer heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland
gevraagd het verkopen van stukken Ringdijk op te schorten. De gemeente is namelijk
bezig een plan van aanpak voor Ringdijk en Ringvaart op te stellen en daar zijn
mogelijk stukken op of langs de dijk voor nodig.
Rijnland biedt sinds enige tijd stukken dijk te koop aan. De gemeente signaleert dat
delen van de berm worden verkocht en vervolgens als privé-parkeerplaats worden
gebruikt. Dat mag, maar gezien de toenemende behoefte aan parkeerplaatsen leidt
dit in verschillende Ringdijkdorpen tot ’ongeruste reacties’, aldus de gemeente in een
brief aan Rijnland.
Als het hoogheemraadschap stopt met het verkopen van stukken dijk krijgt de
gemeente de gelegenheid om te kijken hoe knelpunten zijn op te lossen en of daar
delen van de Ringdijk voor nodig zijn.
Het Ringdijk-plan is nodig omdat er diverse problemen spelen zoals
verkeersveiligheid, de over verschillende overheden verdeelde verantwoordelijkheid
voor de dijk (gemeente, Rijnland en provincie) en parkeerproblemen. April vorig jaar
stuurden zeven dorpsraden van Ringdijk-dorpen een brief aan de gemeente waarin
ze hun zorgen uiten over de verkeersveiligheid en de verkoop van stukken dijk door
Rijnland.
De dorpen hebben gevraagd om de 64 kilometer lange Ringdijk niet overal hetzelfde
in te richten, maar per dorp te kijken naar wat er nodig is en wat de mensen willen.
Zo voert Weteringbrug al lange tijd actie om geen fietsstroken op de dijk te krijgen.
Zodra er plaatjes van een fietser op de strook rode asfalt wordt aangebracht, mag er
geen auto meer worden geparkeerd. Op een fietssuggestiestrook (zonder plaatje)
mag dat wel.
In Nieuwe Meer is de Ringdijk al jaren een punt van zorg omdat de Nieuwemeerdijk
als sluiproute van en naar Amsterdam wordt gebruikt. Bewoners vragen om
maatregelen, maar willen juist van de aangebrachte chicanes af. Die zouden
aanrijdingen veroorzaken omdat er onduidelijke situaties zijn waarbij automobilisten
niet weten wie er voorrang heeft.
Wanneer het Ringdijk-plan klaar is, is nog niet bekend. Behalve met Rijnland en de
Ringdorpen overlegt de gemeente ook met de provincie.
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