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Buurtvereniging Nieuwe Meer, Adres secretariaat: Koekoekslaan 85, 1171 PG Badhoevedorp 
 

Badhoevedorp, 4 maart 2008 
Geachte heer Van Ofwegen,       
 
Het Bestuur van de Buurtvereniging Nieuwe Meer is gisteren in vergadering bijeen geweest. Op 
de agenda stond de herinrichting van de Dijk. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, 
wij maken ons daar zorgen over. Er is veel onrust ontstaan in de buurt naar aanleiding van de 
plannen om de snelheid op de Dijk terug te brengen tot 30 km per uur en chicanes te plaatsen. 
Daarbij gaat het niet zozeer om de snelheid als wel om het middel om dit te bereiken, de 
chicanes. Wij weten uit het verleden dat een dergelijke maatregel leidt tot hoge snelheden op de 
rechte stukken, net op tijd afremmen voor de chicane, zo veel mogelijk snelheid proberen te 
behouden om de chicane "te nemen" en ongewenst agressief en onveilig gedrag met als gevolg 
dat er een zeer onrustige dijk ontstaat waar het leef- en wooncomfort van onze mensen zwaar 
onder druk komt te staan. 
We constateren op dit moment veel onrust, onvrede, boosheid, actiebereidheid, en soms ruzies 
tussen buren omdat bekend is geworden wie een chicane liever niet zelf voor de deur heeft maar 
voor de deur van de ander.  
In dit schrijven willen wij daar verder niet specifiek op ingaan. Wij willen vasthouden aan waar 
het om gaat, namelijk een veilige dijk voor ons allen. Wij willen u vragen om de keuze voor het 
aanleggen van chicanes te heroverwegen. Wij willen u vragen om voor een andere manier te 
kiezen om onze dijk leefbaar te houden. Wij willen u vragen om te kiezen voor veiligheid en niet 
voor schijnveiligheid. Wij willen u vragen om met ons na te denken hoe we de 50 km kunnen 
bewaken. Wij willen u vragen om niet bij te dragen aan tweespalt in onze gemeenschap. Wij 
willen u vragen om geen extra kosten te maken die niet nodig zijn.  
Wij willen u vragen om "ons" geld verstandiger uit te geven. Onze dijk is recent opgeknapt. De 
rode fietspaden dwingen al om minder hard te rijden. Met een kleine inspanning (een paar 
flitspalen?) zouden we al veel kunnen bereiken. 
Wij willen u vragen om te kiezen voor een goede, eenvoudige oplossing en u niet gek te laten 
maken door de rekenkamer. 
50 km past bij de inrichting van de Nieuwe Meer. Kies s.v.p. niet voor chicanes waarvan wij 
weten dat het gevaarlijke situaties oplevert. Ouders die denken hun kinderen over een veilige 30 
km dijk naar school te laten fietsen, kunnen dan wel eens bedrogen uitkomen. 
Kortom, verkwansel onze dijk niet. Houd s.v.p. rekening met onze bewoners. Geef hen een 
leefbare omgeving en laten we ons gezamenlijk inzetten voor een veilige dijk.  
Onze bereidwilligheid, daar kunt u op rekenen. En om het concreet te maken, belt u met de 
voorzitter van het Bestuur van Buurtvereniging Nieuwe Meer, mevrouw Jannie van der Geest 
(020 601 05 34). Zij is samen met de andere bestuursleden bereid om in het belang van onze 
bewoners met u mee te denken. En klopt u zeker bij ons aan als u wilt dat wij samen met de 
VROM een inventarisatie/enquête onder onze leden houden.  
Wij zien een reactie van u met belangstelling en in vertrouwen tegemoet. 
Met de meeste hoogachting, 
 
Mw J. van der Geest, voorzitter  
Mw E. Steenland, vice-voorzitter 
E. Labordus, secretaris 
E. Hoogenboom, 2de secretaris 
D. Knibbe, penningmeester 
J. van Nieuwburg, 2de penningmeester 
Mw W. ten Bookum, lid 
 
cc.: de heer T. Weterings, burgemeester  

 


