17 april 2013
Vragen aan de wethouder van de gemeente Haarlemmermeer ivm status weghalen Chicanes op de
Nieuwe Meerdijk No. 77 in Badhoevedorp
Geachte wethouder,
Naar aanleiding van onze eerdere acties omtrent de problemen betreffende de chicanes op de
Nieuwe Meerdijk ter hoogte van nummer 77 willen wij u eerst de situatie nogmaals schetsen.
Zoals u weet hebben er bij deze chicanes in 2012 in één week 2 ongelukken plaats gevonden. In
samenspraak met de bewoners en de gemeente zijn er een aantal oplossingen voor gevonden. Ten
eerste de aanleg van betonnen paaltjes, deze zijn gelukkig reeds geplaatst. Maar het plaatsen de
paaltjes zijn geen echte afdoende oplossing voor de problematiek op dit smalle deel van de ringdijk!
Maar uit een officieel schrijven 12.0053094 gm d.d. 18 december is aan de bewoners beloofd om
minimaal één chicane te verwijderen. Zij prefereren liever de verwijdering van de chicane aan de
huizenzijde i.p.v. de waterkant i.v.m. de veiligheid voor de bewoners en voetgangers. Ondanks
meerdere vragen bij gebiedsmanagement en afdeling beheer/onderhoud kan niemand de
betrokkenen verder helpen door gebrek aan informatie.
Aldus hebben wij de volgende vragen aan u:
1) Bent u bekent met het feit dat er nog steeds geen concrete oplossing is geboden voor de
bewoner(s)?
2) Wanneer wordt er eindelijk gestart met het verwijderen van de chicanes?
3) Wilt u dan ook zorgen voor een directe communicatie naar de betrokken bewoners? Want
zij wachten al ruim 4 maanden op een concrete actie en communicatie! (Hierop doelen wij
niet op de activiteiten van de gebiedsmanager, maar meer op een gebrek aan acties van de
verantwoordelijke afdeling binnen de gemeente!)
4) Indien de chicane wordt weggehaald, kan de gemeente dan wel weer zorgen dat het wegdek
in haar originele staat wordt teruggebracht? Wij doelen hierbij op het gebruik van asfalt en
niet van stenen/klinkers die het wegdek weer gevaarlijk maken voor de gebruikers

Een radiostilte en inactiviteit van 4 maanden is volgens de betrokken bewoners en EEN
Haarlemmermeer buiten proporties, dus wij dringen aan op een snelle reactie en afhandeling van
deze zaak.

Hoogachtend Hans Spijker
Fractievoorzitter EEN Haarlemmermeer

