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EEN Haarlemmermeer over status weghalen chicane 
Nieuwemeerdijk 

Geachte heer, mevrouw, 

2 2 MEI 2013 

Op 18 april 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van EEN Haarlemmermeer 

over de status van het weghalen van de chicane aan de Nieuwemeerdijk. Onderstaand treft 

u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

Bent u bekend met het feit dat er nog steeds geen concrete oplossing is geboden voor de 

bewoner(s)? 

Antwoord: wij zijn van deze kwestie op de hoogte. Echter, wij hebben eind 2012 met de 

buurtvereniging/bewoners als concrete oplossing afgesproken dat er paaltjes langs het 

trottoir ter hoogte van de Nieuwemeerdijk 72-75 worden geplaatst en dat de halve chicane 

aan de woningzijde ter hoogte van Nieuwemeerdijk 69 wordt verwijderd. In december 2012 

hebben wij deze afspraken bevestigd in een brief aan de buurtvereniging/bewoners (zie 

bijlage). 

De paaltjes zijn inmiddels geplaatst. Het verwijderen van de halve chicane heeft nog niet 

plaatsgevonden. In de brief hebben we aangegeven dat het verwijderen in 2013 zal worden 

uitgevoerd. 
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Vraag 2: 

Wanneer wordt er eindelijk gestart met het verwijderen van de chicanes? 

Antwoord: het verwijderen van de halve chicane aan de woningzijde (zoals gewenst door de 

bewoners) zullen wij komende maand laten uitvoeren. De verwachting is dat dit nog voor 1 

juli gereed is. 

Vraag 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!) 

Antwoord: de buurtvereniging/betrokken bewoners worden over de uit te voeren 

werkzaamheden geïnformeerd. De communicatie hierover verloopt, net als eerdere 

communicatie hierover, via de Buurtvereniging Nieuwe Meer. De buurtvereniging heeft 

inmiddels een brief ontvangen over de uitvoering. 

Vraag 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. 

Antwoord: met de buurtvereniging/bewoners is conform bijgaande brief afgesproken dat het 

gat in het wegdek, dat ontstaat na het verwijderen van de halve chicane, wordt dicht gestraat 

met zwarte klinkers. Dicht asfalteren levert naden in het wegdek op waardoor scheuren 

kunnen ontstaan en is (mede daardoor) duurder en niet veiliger. Daarnaast hebben wij met 

dichtstraten op andere locaties op de dijk geen negatieve ervaringen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, 

drs. C.H.J. Brugman 
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