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Op 3 oktober 20'12 hebbên dê bewoners van de Nieuwemeerdijk 72, 73, 74 en 80 en de

buurtvereniging Nieuwemeer in aanwezigheid van raadslid Hans Spijkeí êen gesprek
gevoerd in het Serviceèentrum Noord. De bewoners voelèn zich dooi iecente
verkeersongêvallên onveilig in hun straat en hun woning. Tijdens dat gesprêk zijn afspraken
gêmaakt en hebben de bewoners suggesties gedaan. Tèvens is afgesprokên dat de
communicatie via uw bestuur zou worden gevoerd,

Het overleg heêft geleid tot een naderê en voor deze locatie specifieke beoordêling. DaaÍuit
is voortgevloeid dat er inmiddels betonnen paaltjes langs het trottoir vanaf nummer 72 Um

nummer 75 zijn geplaatst die moeten voorkomen dat auto's van de rijbaan êfÍaken. Hiêrdoor

verhoogt het veiligheidsgevoel voor de bewoners. De gemeente heeÍt aangegeven dat de
werênde werking van deze paaltjes beperkingen kenl, hetgeen door de bewoneÍs ook wordt
onderkend .

De gehele NieuwemeerdÍk is in 2008 ingericht als 3okm-zone, daarbij zijn de chicanes
aangelêgd. Deze inrichting is met hvee doelstellingen aangelegd: het verminderen van de

totale hoeveelheid verkeer en het verlagen van de gereden Snelheden De hoeveelheid
veÍkêer is inderdaad afgênomen, van zo'n 6500 mwetmaal naar 3500 mwetmaal. Hêt effect

op de gereden snelhêden is moeilijk te monitorên omdat dat sterk aÍhankelijk is van de
localies van de telslangen (in of tussen de chicanês). Omdat vanaÍ 2009 de registratiegraad
van ongevallen sterk is gêdaald, kan niet bepaald worden of het aantalongevallen na de
herinrichling is gedaald. Volgens de bewoners is in ieder geval dè subjectieve
verkeersveiligheid afgenomen.
De bewoners gevên aan dat het verkeer vanafde Sloterbrug regelmatig vaststaat voor de
chicane. De voorfangsregeling is vorig jaar aangepast zodat verkeer vanafde brug voorrang

heeft. Dat heeft het probleêm echter niet (voldoêndê) opgelost. De bus staat in de spits

vasl en heêÍt grote moeite om dê chicane le passeren. Dê bêwoners zien hêt liefst de h
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chicane verdwijnen. Om te voorkomen dat uiteindelijk alle snelheidsremmers op de
Nieuwemeerdijk weer verdwijnen en de verkeersintensiteit weer toeneemt, wodt voorgesteld
om alleen het eiland êan dê woningzijde (dus de kant van de brug) te verwijderen. Dat heeft
als voordeel dat de bus tijdens díukkê momenten niet meer achteruit hoeft te njden om door
de chicane te komen. Terwijt tÍdens de rustige momênten er toch nog een éénzÍdige
snelheidsremmer aanwezig blijft. Het gat in het wegdek dat ontstaat na het veMjjdercn van
het eiland zou vervolgens moeten worden dichtgêshaat mot zwarte klinkeÉ.

Aan dit verzoêk willen wij tegemoet komen waartoe met name de argumentatie van de
busÍoute op deze locatie van belang is hetgeên êlders op de Nieuwêmeêrdijk niet aan de
oÍde is. Het verwijderen van de helÍt van dê chicane zal in 2013 woídên uitgevoerd. Wij
informeren u hierover op het periodiek te houden Bêheêroverleg.
In 20'13 wofdt confoÍm Deltaplan Berêikbaarheid ook een kêntêkênonderzoek uitgêvoerd om
de hoeveêlhêid doorgaand verkeer te meten en te vergelijken met de Íêsultatên van het
kêntekenonderzoek uit 2006. Op basis van het kentekenonderzoêk zalworden bepaáld of
een spitsafsluiting zinvol is op de Niêuwemeerdijk.

Wij gaan er van uit u hiermêe voldoende te hebben geinfoÍmeerd.
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