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Geachte heer, mevrouw, 

Op 21 april 201 5 heeft het College van B&W het plan van aanpak Ringdijk en Ringvaart 
vastgesteld. Dit plan is opgesteld naar aanleiding van een brief van april 2014 van zeven 
dorpsraden langs de Ringvaart. In deze brief werden problemen genoemd, te weten 
gevaarlijke verkeerssituaties, verzakte stoepen, rommel en zwerfvuil, verrommeling van 
percelen, vervuiling achter de dijk, de verkoop van kades door het Rijnland aan particulieren 
en het ontbreken van participatie. 

Het plan van aanpak is mede gebaseerd op deze problemen. Bij het bedenken van de 
aanpak hebben we de dorpsraden geraadpleegd, op 17 december 2014. De reacties op 
deze avond hebben geleid tot aanpassingen in de aanpak, onder andere dat we per kern 
gaan werken. Dit hebben we benoemd met de term 'Actieprogramma per kern'. U kunt dit 
vinden in het Plan van Aanpak Ringdijk en Ringvaart. 

De vaststelling van het plan van aanpak kruiste met een nieuwe brief van de dorpsraden, 
van 22 april 2015. Hierin stellen zij dat zij het allemaal te lang vinden duren, dat de 
verkeersveiligheid het allerbelangrijkste probleem is en dat zij te weinig kunnen participeren. 
Op het halfjaarlijkse overleg tussen het college en alle dorpsraden, 11 mei jongstleden, is 
door Erik Hoogenboom, mede namens een tiental dorpsraden, deze onvrede nader 
toegelicht. 

De problematiek van de verkeersveiligheid op de Ringdijk is uiteraard zeer belangrijk. Een 
veilige Ringdijk is voorwaarde voor alle ontwikkelingen. Hier zijn we het over eens. Het 
college wil echter de discussie niet beperken tot de verkeersveiligheid. De Ringdijk en 
Ringvaart zijn belangrijk voor de identiteit van de gemeente Haarlemmermeer. Zonder dijk 
geen polder. We willen dan ook ruimte bieden voor de cultuur historie, de kwaliteiten en de 
kansen, de mooie plekken aan de Ringvaart en langs de Ringdijk. 

Het plan van aanpak is de start van ene proces samen met de dorpsraden en bewoners. Er 
ligt nu zeker geen blauwdruk of een plan voor de Ringdijk. Dit is in de discussie op 11 mei 
duidelijk geworden. Bovendien gaan we uit van een werkwijze per kern. Dit biedt ruimte om 
in elk afzonderlijk dorp aan de Ringdijk de belangrijkste onderwerpen naar voren te brengen. 
Per kern is zo maatwerk mogelijk. 
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