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ondeNeÍp ReactieevaluatieRingdijkbeleid

GeachteheerHoogenboom,
NieuweMeereen rcactieingediendop de êvaluatievan
U heeftnamensde buurtveÍeniging
kortetermijn.
en het uituoeringsprogramma
het Ringdijkbeleid
geven
puntsgewijs
weer.Peronderdeelgaanwij in op uw reactiêen
wij haêronder
Uw reactie
kodêtêrmijnwordtveÍwerkten
vermelden
wij tevensof dezein het uituoêringsprogramma
ja,
zo op wêlkewijze.
en het
Inmiddelsheefthetcollegevan B&Wdê EvaluatieRingdijkbêleid
Als
bijlage
bij
deze
briefsturenwij u een
kortê
termijn
vastgesteld.
uitvoeringsprogramma
kodetermijn.
kopiêvan hêt vastgestelde
uitvoedngsprogramma
Punt 1 van uw reactie
van de politie, waaropde conclusiesvande evaluatie
De ongevallenmeldingen
Ringdijkbeleidzijn gebaseerd,zijn onvolledig.Blíkschadewordtniet geregistreerden ook de
meldingenvan gewonden,waafuijalleende ambulancekomL vallenbuitende tellingen.De
bewonershebbenvanafde heinrichting van het diikvakin december2008 bijgehouden
hoeveelongevallener zijn gebeuíd.Dit zijn er meer dan 25 geweest,waarbiiook nefsersen
brcmfietsersbetrokkenziin geweest,tewijl het voor.!ie categoie na de heíinichting juist
veitigetzou zijn geworden.De veiligheidsbelevingvan de bèwonercis zeer negatiêfen de
voorkeurgaat uit naarhet verwlderen van de chicanes.

Hetondezoekbêstaatuit een objectiefdeelen een subjectiefdeel.In hetobjectievedeel
Btjna-ongelukken
en kleinê
meegenomen.
ongevàllen
ziinalleende aantallengêregistreerde
gewonden,
indêdaad
steeds
worden
en/ofnieternstigê
ongelukken
metalleenblikschadê
trendis, kunnende geregistreerde
Aangeziêndit een landelijke
mindefgeregistreerd.
onderlingte
op de dijkvakken
wêl als basisdienenom de vêrkeêrssituatie
ongevallen
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is voorde
onveiligheid
te achterhalen
vergêlijken.
Om de ervarenen nietgeregistreerde
gehouden.
evaluatieeen bewoneÍsenquête
Punt 2 van uw íeactie
De conclusiedat de oatzaak van de wel geregistreede ongevallengezochtnoet wordenin
de snelheidis onjuist. Uit metingendie voot de evaluatiezijn uitgevoerd,blijkt dat de
gemiddeldesnelheid44 kn/h bedraagt.ln het verledenbedroegde snelheid50 km/h en was
het ongevalpercentage
lageL De bewonerszijn van meningdat de chicanesde ootzaakziin
van de onveifigesituaties.

gegevens)blijktdat de snelheidwel een oorzaak's van de
Uit metingen(objectieve
geregistreerde
te makenmet
ongevallên
ongevallen.
Mogelijkhêbbênniêtgeregistreerde
reden
woÍdt
op
korte
termijn
een aantal
het
aanrijden
van
eên
obstakel.
Mede
om
die
o.a.
slechtzichtbare
chicanesverwijderd.
Punt 3 van uw rcactie
Het voorctelom een chicanete halveíen(knelpuntnr. 31),evenalshet dichtsttatenmet
klinkêísvan de locatie van de verwijderdechicane,zal de veiligheidvan fietsersen
bromfietsersniet verbeteren.De chicanesgeheel verwtjderenen kiezen voot asfalterenvan
de vitgekomenplaatsen.is een betereoplossing.
Antwoord
die op korte
mei klinkeÍszijnmaatregelen
Hethalverenvan de chicaneen hêtdichtstraten
termtngerealisêerd
kunnenwordenen die ten goedêkomenaande verkeercveiligheid,
verbêtert.Op kortetermijnkunnenslêchts
aangezienhetzichtvoorde weggebruikers
getroffên.
hetgeheel
maatÍegelen
worden
De dooru vermeldeoplossing,
kleinschalige
maatregelen,
die
snelheidsremmende
veMijderenvanallechicanes,vÉêgt om alternatieve
op middellange
termijnbekekenzullenworden.
Punt 4 van uw rcactie
Knelpunt31: Nieuweneerd1k,verkeeÍsonveiligesituatietet hoogte van de laswal:het
losthetprcbleenmaartendele
vanbebotdingen waarcchuwingsdriehoeken
aanbrcngen
op. Doot het onjuistgebruikis het hiet levensgevaa ijk voor ftetsets.

wordt
De maahegeldie op kortetermijnler hoogtevan de loswalop de Niêuwemeerdijk
vindenin
gêtroffenis inderdaad
Eveniuelègrootschaligere
aanpassingen
eên deeloplossing.
êên

l'lór

êt.,ti"m

nl',tc

Punt 5 van uw rcactie
Knelpunt34: verr/ijderenchicaneonderviaductA9: deze maatrcgelwotdtondersteunddoor
locatieniet.
Hetzoekennaareenalternatieve
de buuivereniging.
Antwooíd
snelheidsremmende
locatievoorbenodigdê
Hetbetrefteen onderzoeknaareên alternatieve
maatregelèn,
om dê maximumsnelheidvan 30 km/hte kunnenwaarborgen.
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Punt 6 van uw reactíe
ook de
Knelpunt35: onduidelijkebebordingT-ktuisingNieuwemeeÍdiik/Meidoornweg:
gewijzigd
moeten
voorrangssituatieop de T-ktuisingNieuwemeedijvoude Haagsewègzou
worden,aangeziendeze binneneen 30 km/h zone valt.
Antwoorcl
wènselÍkgeacht,maarhet
ln p ncipewordenin 30 km/hzonesgelijkwaardige
kruisingen
regelenvande voorrangin êen 30 km/hzoneis nietvefboden.
of
bij informeêlvoorrangsgedrag
lndienhet nodigis vooÍde verkêercveiligheid,
bijvoorbeeld
zichtproblemen,
kanervoorgekozenwordenhiervanaf te wÍken. Hetzichtop hetfietspad
vanafdedijkis te slechtom fietsersvan rechtsvoorêngte geven.Verkeerop de Ringdijk
verwachtdit ook niet.Hêtmoetenstoppenom voorrangte verlenênis voorÍetsersin een
deÍgelijkesituatieveiliger.
Punt 7 van uw reactie
Knelpunt46: Auto's vermijdente passeíenchicanedoor over de stoeptê iiden vanwegehet
ontbreken van paaltjes.

Waardeze
Bijeen grootaantalchicaneszijn palêngêplaêtstom dit te voorkomen.
ontbreken,
wordendezebij een afstandvan 45 m aangêbracht.
Punt I van uw reactie
Knelpunt48: HuidigevoonangsrcgefingchicanestussenS/ole,'brugen Sloterwegblokkeeft
doorstromingvoor het verkeerdat van dê btug afkomt.Een aanpassingvan de
voorrangsregelingkan dit oplossen.

Hêtomdraaienvan de voorrangsregeling
is een onderdêelvan de kortetermijnmaatregelên.
Punt I vdn uw reactie
Knelpunt49: lnhaalvetbodtussende A9 en de Koekoekslaanwoídt genegeerd.
weggebruikersdênkenalatvefueetdat zich wel houdt aan de maximalesnelheidvan 30
RÍ1/hzoekendeis en op verantwoordewijzeingehaaldkan worclen.
Antwoord
Eenonderdeelvande kortêtêrmijnmaatregelen
is het plaatsenvan extÉ herhalingsborden
zullenroulerende
snelheidsdisplays
om veíkêerop het inhêalverbod
te wijzen.Daarnaast
op hunsnelheiden de maximaal
wordenaangebracht
om weggebruikers
exkate attênderen
toegestane
snelheid.
Hêtis nietmogêlikvanwegehetsmallewegprofielbelijningaante brengen,om het
inhaalvêrbod
te verduidelijken.
Punt 10 van uw reactíe
Knelpunt50: Slotehrug/Nieuwemeerdijk:
maximalesnêlheidvan 30 kn/h wordtgenegeerd.
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extrate
wordentoegepastom weggebruikers
Er zullênroulerende
snelheidsdisplays
gereden
snelheid.
attêndêren
op hun
Punt 11 van uw reactie
Wat is de geldigheidvan een inhaalvetuodin een 30 km/h zone en hootl dit bíi de inichting?
Antwoord
genomen,het
is eenverkeersbesluit
op de Nieuwemeerdijk
Voorhet inhaalverbod
in een
is êen inhaalverbod
richtlljnen
inhaalveóodis geldig.Volgensde veÍkeerstechnische
gêen
van
een
is
sprake
Echter,
op
de
Nieuwemeedljk
30 km/hzoneongebruikelijk.
fiêtssuggestiestrokên
standaard30 km/hzone. zo is êr ook voorgekozenom bijvoorbeeld
geleverd,
om de
maatwerk
aante leggen-Perkernis in dit opzichtbij de inrichting
zo goedmogelijkte kunnènwaêÓorgen.
verkeersveiligheid
Punt 12 van uw rcactie
De verkeersveiligheidop de Nieuwemeerdijkzou verbeteídkunnenwordendoot dit diikvak
in te ichten als 50 kn,h weg, zondet chicanesen net contrcledoorflitskasten.
Antwooral
kan in een laieístadiumondezochtworden,maaris gêen
Eendergelijkêaanpassing
kortetermijn.Voorhet plaatsenvanflitspalenIs
onderdeelvanhet uitvoe ngsprogramma
Zii zien
Kênnemerland.
en de regiopolitie
nodigvan het OpenbaaÍMinisteriê
toestemming
nietmogelijkzijn.Wij zijnmetdeze
ílitspalenals laatsteoplossingals fysiekeaanpassingen
partijenin gêspíêkoverde inzetvanflitspalenop de Ringdijk.

Wij veovachten
u hièrmeevoldoendete hebbèngeinformeerd.
Hoogachtend,
en wethoudelsvan dê gêmeenteHaarlemmermeer,
burgemeester
nêmensdezen,
voor deze,

de clustermanaoer
Bêheeren Onderhoud,

