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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de
Arbeid over ambulanceoproepen richting Nieuwemeerdijk te Badhoevedorp
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Geachte heer, mevrouw,
Op 15 oktober 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid
over ambulanceoproepen richting Nieuwemeerdijk te Badhoevedorp
Onderstaand treft u de beantwoording aan. Onze excuses voor het feit dat de reactie later is
dan de hiervoor gestelde termijn.
Vraag 1
Is bij u bekend dat de ambulance regelmatig wordt opgeroepen naar de Nieuwemeerdijk te
Badhoevedorp. Zo niet, wanneer hoort u het dan wel?
Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van het aantal keer dat de ambulance wordt opgeroepen naar de
Nieuwemeerdijk. De inkomende meldingen waar ambulances op reageren worden
geregistreerd bij de Meldkamer van de Veiligheidsregio Kennemerland. Via de VRK zijn de
bestemmingen van ambulances voor ons opvraagbaar. In 2019 is tot op heden 12 maal een
ambulance uitgerukt naar de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Meldingen variëren van
ongelukken in het wegvervoer (9) naar ongevallen 'buiten' (2) tot persoon te water (1).
Vraag 2
Is het u bekend dat er regelmatig een ongeval met letsel plaats vindt op de Nieuwemeerdijk te
Badhoevedorp. Zo niet, wanneer hoort u dat dan wel?
Antwoord:
Ja, dat is ons bekend.
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Vraag 3
Hoe verhoudt het momenteel gevoerde beleid m.b.t. de Ringvaartdijk zich t.o.v. veiligheid en het
aantal oproepen voor een ongeval met letsel?
Antwoord:
Uiteraard willen we dat de ongevalscijfers zo laag mogelijk zijn. leder ongeluk is er één te veel.
In het kader van de Visie Ringdijk/Ringvaart (raadsvoorstel 2017.0011195) zijn eind vorig jaar
een aantal maatregelen uitgevoerd om de Nieuwemeerdijk in Nieuwe Meer verkeersveiliger te
maken. Een nieuwe situatie heeft altijd een gewenningstijd nodig voordat er zichtbare
veranderingen merkbaar zijn en daardoor kunnen we op dit moment nog geen oordeel geven
over de effecten van deze verandering.
Vanuit deze Visie Ringdijk/Ringvaart pakken we in 2020 de Nieuwemeerdijk ten noorden van de
Sloterbrug en de Akerdijk in Badhoevedorp aan. Hierbij gaat het om het verwijderen van de
chicanes. Het verwijderen van de chicanes zal een groot deel van de huidige type ongevallen in
de toekomst voorkomen. Hierover hebben we op 5 november jongstleden een gesprek met de
Dorpsraad Badhoevedorp gevoerd.
Vraag 4
De PvdA vindt het aantal ongevallen ter plaatse onacceptabel hoog en verwacht zo snel mogelijk
afdoende maatregelen. Hoe en wanneer denkt u de veiligheid van de verkeersdeelnemer te
waarborgen op dit stuk weg ?
Antwoord:
Wij zijn het met u eens dat deze locatie veiliger kan en moet. De beide ringdijkdelen worden
daarom meegenomen in het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp. Deze wordt naar
verwachting in het eerste kwartaal van 2020 aangeboden aan de raad. Wij hopen tegen die tijd
ook resultaten van de veranderingen met u te kunnen delen.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

