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Spaarndam Oost, 19 september 2019

Betreft: SV fietsstraat in Nieuwemeer
Geacht college,
Naar aanleiding van het golftoernooi KLM Open heeft de PvdA een werkbezoek gebracht
aan Nieuwemeer. Door bewoners van de Nieuwemeerdijk werden wij gewezen op de
tekortkomingen die de onlangs aangelegde fietsstrook vertoont.
Deze fietsstraat is niet ingericht conform de daarvoor geldende normen. Op een
fietsstraat is de auto te gast. Dat betekent o.a. het volgende:
• auto’s mogen fietsers niet passeren en moeten dus achter fietsers blijven rijden;
• auto’s mogen niet harder dan 30 km per uur rijden.
Zowel de bewoners als wij hebben geconstateerd dat:
• fietsers met grote regelmaat ingehaald worden;
• er vaak veel harder dan 30 km per uur gereden wordt.
De fietsstraat bestaat uit 2 stroken rood asfalt, gescheiden door een brede zwarte
middenstrook welke gemaakt is van straatstenen. In een fietsstraat behoort een
dergelijke strook een bolling te hebben, waardoor auto’s erop gewezen worden dat ze
aan de rechterkant van de weg moeten blijven. Bovendien dient zo’n strook wat de PvdA
betreft gemaakt te zijn van asfalt en niet van straatstenen. Dit om geluid en trillingen op
de dijk zoveel mogelijk te voorkomen. Auto’s rijden nu met hun linker wielen over de
middenstrook. Dit zorgt voor geluidsoverlast en trillingen in de dijk. Voor de veelal niet
onderheide woningen op de dijk moeten trillingen zoveel mogelijk worden voorkomen.
Bovendien is nu al te zien dat de middenstrook afwisselend lager, gelijk en hoger ligt dan
de asfaltstroken.
Bewoners hebben de politie gevraagd te gaan handhaven. De politie gaat dat niet doen
omdat de weg niet is ingericht als een fietsstraat.
Dit alles brengt mijn fractie tot de volgende vragen:
1. Hoe kan het dat de fietsstraat niet is aangelegd conform de daarvoor geldende
normen?
2. Bent u bereid de fietsstraat op zeer korte termijn aan de geldende normen aan te
passen? Zo nee, waarom niet.
3. Zo ja, bent u dan ook bereid de middenstrook in asfalt te laten uitvoeren? Indien
u dat niet van plan bent: wat is hiervoor uw motivatie?
Met vriendelijke groet,
Namens Pvda Haarlemmermeer,
Dicky Kerkhoff en Willem Klijn

