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Dorpen willen praten over Ringdijk
Door Bart Boele - 12-9-2014, 7:00 (Update 12-9-2014, 7:00)

HAARLEMMERMEER - De chicanes - wegversmallingen al dan niet met
verhogingen, paaltjes of alleen verf op de weg - zorgen in veel dijkdorpen en buurten van Haarlemmermeer al jaren voor ergernis.
In een brief aan het college van B en W brachten vertegenwoordigers van Nieuwe
Brug, Nieuwe Meer, Oude Meer, Rijsenhout, Zwaanshoek en Vijfhuizen deze
verkeershindernissen onlangs ook nog ter sprake.
De zes dijkdorpen stellen dat het zogenaamde uniform inrichten van de 64 kilometer
lange Ringdijk ’nogal wat onvoorziene problemen en veiligheidsregio’s met zich heeft
meegebracht’. ,,De noodzakelijk geachte aanpassingen hierop zijn nog altijd niet
afgerond. Dit leidt dan ook tot onduidelijke verkeerssituaties’’, aldus de
briefschrijvers.

Onduidelijk
,,Geplaatste chicanes zijn geheel of gedeeltelijk verwijderd, maar de weg geeft deze
nog altijd wel aan, met onduidelijkheden tot gevolg. Verkeerssnelheden worden niet
gehandhaafd en dat geldt ook voor de dertigkilometerzones’’, stellen de
dorpsvertegenwoordigers.
De gemeente Haarlemmermeer wilde op de hele Ringdijk fietsstroken aanbrengen,
maar ze zijn niet overal te vinden. Met name Weteringbrug keert zich tegen deze
stroken omdat er dan niet meer mag worden geparkeerd.

Verzakt
De brief aan B en W gaat behalve over de verkeerssituatie over de oever van de
Ringdijk. Er wordt gesproken over verzakte stoepen en verzakkingen als gevolg van
zwaar verkeer, rommel en zwerfvuil in de bermen, ’verrommeling’ van percelen aan
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en achter de dijk, vervuiling achter de dijk door bedrijven en verkoop van grond door
Hoogheemraadschap Rijnland.
De dorpen willen met B en W in gesprek om te kijken ’hoe eerder gemaakte
fouten/tekortkomingen kunnen worden rechtgezet’. ,,Hierbij lijkt ons het in gesprek
gaan met de kernen en lokale ervaringsdeskundigen een goed startpunt. In het
verleden heeft het met betrekking tot de inrichting van de Ringdijk steeds ontbroken
aan participatie. Dat is jammer en heeft geleid tot oplossingen en situaties waar de
bewoners niet gelukkig mee zijn.’’
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