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Geachte vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden, 

In april 2014 heeft u gezamenlijk met zeven dorpsraden aan de Ringdijk een brief aan het 
college gestuurd. De zeven dorpsraden zijn van Nieuwe Brug/ de Liede, Nieuwe Meer, Oude 
Meer, Rijsenhout, Vijfhuizen, Weteringbrug en Zwaanshoek. 

In deze brief uit u uw bezorgdheid over een aantal problemen van de Ringdijk. 
U constateert dat het Ringdijkbeleid en het Deltaplan Bereikbaarheid tot nu toe niet 
afdoende oplossingen hebben geboden voor de specifieke situatie en problemen op de 
Ringdijk. De onderwerpen die u noemt gaan over verkeersveiligheid, parkeren, 
verzakkingen, verrommeling van percelen aan de dijk, vervuiling achter de dijk en de 
verkoop van kades door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook vindt u dat 
u in het verleden onvoldoende betrokken bent geweest bij de inrichting van de Ringdijk wat 
heeft geleid tot oplossingen en situaties waar de bewoners en (fietsende) gebruikers aan de 
Ringdijk niet gelukkig mee zijn. 

Uit deze opsomming blijkt al dat het een complex probleem is. Bovendien zijn er twee 
belangrijke andere overheden bij betrokken, namelijk het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
als eigenaar en beheerder van de waterkering en het boezemwater, en de provincie Noord-
Holland, als vaarwegbeheerder van de Ringvaart. 

Wij willen deze complexe problematiek aanpakken en een stap verder brengen. Wij zijn 
daarom gestart met het opstellen van een Plan van Aanpak, dat we voor het eind van 2014 
willen vaststellen. Aansluitend op het Deltaplan Bereikbaarheid willen we nu ook aandacht 
besteden aan de kwaliteiten van de Ringdijk en Ringvaart en de kansen. Deze kwaliteiten en 
kansen liggen ons inzien onder andere op het vlak van cultuurhistorie, cultuur en recreatie. 
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De problematiek, zoals beschreven in de brief van de dorpsraden, én deze kansen en 
kwaliteiten willen we in samenspraak met de direct betrokkenen oppakken. Het 
Ringdijkbeleid valt onder verantwoordelijkheid van de wethouder Ruimtelijke Ordening. 

In betekenis, gebruik en beleving raken de Ringdijk en de Ringvaart de hele 
Haarlemmermeerpolder. Vandaar dat we deze brief aan alle dorps- en wijkraden in onze 
gemeente sturen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester. 


