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Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer,  

het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, 

Postbus 250,  

2130 AG Hoofddorp. 

 

 

 

Nieuwemeer 20 september 2018 

 

Onderwerp Bezwaar tav Herinrichting op grond van Visie Ringdijk X.2018.06646 

Nieuwemeerdijk 

 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen voorgenoemd plan. 

Uit het bij het plan, bijgevoegde stukken en tijdens de informatie bijeenkomst is mij 

onvoldoende bewezen of onderbouwd dat de inrichting als fietsstraat van het deel  

Nieuwemeerdijk, vanaf Koekoekslaan tot aan Nieuwemeerdijk nummer 405 het gewenste 

resultaat, vooral voor aanwonende en gebruikers, zal opleveren. 

Tevens zal naar verwachting op de overige delen van de Nieuwemeerdijk een ongewenste 

verhoging van rij-snelheid plaatsvinden, als gevolg van compenseer gedrag. 

Er is de Gemeente raad toegezegd dat het herinrichtingplan Nieuwemeerdijk naar voren 

gehaald zou worden naar aanleiding van de extra aandacht “10 jaar verkeersonveiligheid op 

de Nieuwemeerdijk”, zie http://niewemeerdijk.nl,   het voorliggende plan sluit een belangrijk 

deel van de Nieuwemeerdijk uit van maatregelen, het stuk tussen Sloterweg en Burg. 

Amersfoordtlaan. 

Dit lijkt mij niet wenselijk voor de bewoners welke mede gestreden hebben voor het naar voren 

halen van dit plan. Verder is naar mijn weten deze uitsluiting/wijziging niet als zodanig met de 

gemeente raad gecommuniceerd, of hier voor instemming gevraagd. 

Het argument dat dit deel moet wachten totdat de vernieuwing van de Sloterbrug heeft 

plaatsgevonden is niet steekhouden gezien de invloed hiervan op voor bedoeld stuk 

Nieuwemeerdijk, zoals bleek tijdens de informatie bijeenkomst Sloterbrug 19 september jl. 

Laat duidelijk zijn ik ben al meer dan 25 jaar aanwonende van de Nieuwemeerdijk en heb 

vanaf het begin gestreden tegen de huidige zeer gevaarlijke inrichting met chicanes en u kunt 

mij best rekenen tot een ervaringsdeskundige. 

Het doorgaand spitsverbod met uitsluitende de voorgestelde bebording, dus zonder camera 

en het verwijderen van de gevaarlijke chicanes, lijkt mij de aller beste maatregelen ter 

verhoging van de verkeersveiligheid, vooral voor de schoolgaande fietsers.  

Als wenselijke aanvulling zou ik graag een nader te bepalen aantal dummie flitskasten, 
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verspreid over het trace geplaatst zien, veel goedkoper en vooral veiliger en gelet op mijn 

ervaring veel functioneler, ter verlaging van de snelheid.  

Als in 2022 de vernieuwde Sloterbrug gerealiseerd is en de verwachte verkeers-intensiteit zal 

toenemen, kunnen we altijd nog bekijken of er, en welke aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn.  

Met deze inrichting blijft het historische karakter behouden, passend bij de monumentale 

status van de Ringdijk en besparen we een hoop geld voor de onwenselijke fietsstraat 

inrichting. 

Als spijtige ervaringsdeskundige hoop ik te kunnen rekenen op uw steun en wacht ik u reactie 

af. 

 

Hoogachtend, 

E. Hoogenboom 

Nieuwemeerdijk 366 

1171 NW Badhoevedorp 

 

CC Buurtvereniging Nieuwemeer 

            Dorpsraad Badhoevedorp 

            Alle gem. politieke partijen  

 


