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BÍaee(n) uitvoeringspÍogramma Evaluatie Ringdijkbeleid korte 2 I SEP. 20ll

termijn
ondeNeÍp Reactie evaluatie Ringdijkbeleid

Geachte heer Hoogenboom,

U heeft namens de buurtveÍeniging Nieuwe Meer een rcactie ingediend op de êvaluatie van
het Ringdijkbeleid en het uituoeringsprogramma korte termijn.
Uw reactie geven wij haêronder puntsgewijs weer. Per onderdeel gaan wij in op uw reactiê en
vermelden wij tevens of deze in het uituoêringsprogramma kodê têrmijn wordt veÍwerkt en
zo ja, op wêlke wijze.
Inmiddels heeft het college van B&W dê Evaluatie Ringdijkbêleid en het
uitvoeringsprogramma kortê termijn vastgesteld. Als bijlage bij deze brief sturen wij u een
kopiê van hêt vastgestelde uitvoedngsprogramma kode termijn.

Punt 1 van uw reactie
De ongevallenmeldingen van de politie, waarop de conclusiesvan de evaluatie
Ringdijkbeleid zijn gebaseerd, zijn onvolledig. Blíkschade wordt niet geregistreerd en ook de
meldingen van gewonden, waafuij alleen de ambulance komL vallen buiten de tellingen. De
bewoners hebben vanaf de heinrichting van het diikvak in december 2008 bijgehouden
hoeveel ongevallen er zijn gebeuíd. Dit zijn er meer dan 25 geweest, waarbii ook nefsers en
brcmfietsers betrokken ziin geweest, tewijl het voor.!ie categoie na de heíinichting juist

veitiget zou zijn geworden. De veiligheidsbeleving van de bèwonerc is zeer negatiêf en de
voorkeur gaat uit naarhet verwlderen van de chicanes.

Het ondezoek bêstaat uit een objectief deel en een subjectief deel. In het objectieve deel
ziin alleen de aantallen gêregistreerde ongevàllen meegenomen. Btjna-ongelukken en kleinê
ongelukken met alleen blikschadê en/of niet ernstigê gewonden, worden indêdaad steeds
mindef geregistreerd. Aangeziên dit een landelijke trend is, kunnen de geregistreerde

ongevallen wêl als basis dienen om de vêrkeêrssituatie op de dijkvakken onderling te
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vergêlijken. Om de ervaren en niet geregistreerde onveiligheid te achterhalen is voor de
evaluatie een bewoneÍsenquête gehouden.

Punt 2 van uw íeactie
De conclusie dat de oatzaak van de wel geregistreede ongevallen gezocht noet worden in
de snelheid is onjuist. Uit metingen die voot de evaluatie zijn uitgevoerd, blijkt dat de
gemiddelde snelheid 44 kn/h bedraagt. ln het verleden bedroeg de snelheid 50 km/h en was
het ongevalpercentage lageL De bewoners zijn van mening dat de chicanes de ootzaak ziin
van de onveifige situaties.

Uit metingen (objectieve gegevens) blijkt dat de snelheid wel een oorzaak 's van de
geregistreerde ongevallen. Mogelijk hêbbên niêt geregistreerde ongevallên te maken met
o.a. het aanrijden van eên obstakel. Mede om die reden woÍdt op korte termijn een aantal
slechtzichtbare chicanes verwijderd.

Punt 3 van uw rcactie
Het voorctel om een chicane te halveíen (knelpunt nr. 31), evenals het dichtsttaten met
klinkêís van de locatie van de verwijderde chicane, zal de veiligheid van fietsers en
bromfietsers niet verbeteren. De chicanes geheel verwtjderen en kiezen voot asfalteren van
de vitgekomen plaatsen. is een betere oplossing.

Antwoord
Het halveren van de chicane en hêt dichtstraten mei klinkeÍs zijn maatregelen die op korte
termtn gerealisêerd kunnen worden en die ten goedê komen aan de verkeercveiligheid,
aangezien het zicht voor de weggebruikers verbêtert. Op korte termijn kunnen slêchts
kleinschalige maatÍegelen worden getroffên. De door u vermelde oplossing, het geheel
veMijderen van alle chicanes, vÉêgt om alternatieve snelheidsremmende maatregelen, die
op middellange termijn bekeken zullen worden.

Punt 4 van uw rcactie
Knelpunt 31: Nieuweneerd1k, verkeeÍsonveilige situatie tet hoogte van de laswal: het
aanbrcngen van bebotding en waarcchuwingsdriehoeken lost het prcbleen maarten dele
op. Doot het onjuist gebruik is het hiet levensgevaa ijk voor ftetsets.

De maahegel die op korte termijn ler hoogte van de loswal op de Niêuwemeerdijk wordt
gêtroffen is inderdaad eên deeloplossing. Eveniuelè grootschaligere aanpassingen vinden in
êên l'lór êt.,ti"m nl',tc

Punt 5 van uw rcactie
Knelpunt 34: verr/ijderen chicane onderviaduct A9: deze maatrcgelwotdt ondersteund door
de buuivereniging. Het zoeken naareen alternatieve locatie niet.

Antwooíd
Het betreft een onderzoek naar eên alternatieve locatie voor benodigdê snelheidsremmende
maatregelèn, om dê maximum snelheid van 30 km/h te kunnen waarborgen.
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Punt 6 van uw reactíe
Knelpunt 35: onduidelijke bebording T-ktuising NieuwemeeÍdiik/Meidoornweg: ook de
voorrangssituatie op de T-ktuising Nieuwemeedijvoude Haagsewèg zou gewijzigd moeten
worden, aangezien deze binnen een 30 km/h zone valt.

Antwoorcl
ln p ncipe worden in 30 km/h zones gelijkwaardige kruisingen wènselÍk geacht, maar het
regelen van de voorrang in êen 30 km/h zone is niet vefboden.
lndien het nodig is vooÍ de verkêercveiligheid, bijvoorbeeld bij informeêlvoorrangsgedrag of
zichtproblemen, kan ervoor gekozen worden hiervan af te wÍken. Het zicht op het fietspad
vanafde dijk is te slecht om fietsers van rechts voorêng te geven. Verkeer op de Ringdijk
verwacht dit ook niet. Hêt moeten stoppen om voorrang te verlenên is voor Íetsers in een
deÍgelijke situatie veiliger.

Punt 7 van uw reactie
Knelpunt 46: Auto's vermijden te passeíen chicane door over de stoep tê iiden vanwege het
ontb reke n van paaltjes.

Bij een groot aantal chicanes zijn palên gêplaêtst om dit te voorkomen. Waar deze
ontbreken, worden deze bij een afstand van 45 m aangêbracht.

Punt I van uw reactie
Knelpunt 48: Huidige voonangsrcgefing chicanes tussen S/ole,'brug en Sloterweg blokkeeft
doorstroming voor het verkeer dat van dê btug afkomt. Een aanpassing van de
voorrangsregeling kan dit oplossen.

Hêt omdraaien van de voorrangsregeling is een onderdêel van de korte termijnmaatregelên.

Punt I vdn uw reactie
Knelpunt 49: lnhaalvetbod tussen de A9 en de Koekoekslaan woídt genegeerd.
weggebruikers dênken alat vefueet dat zich wel houdt aan de maximale snelheid van 30
RÍ1/h zoekende is en op verantwoorde wijze ingehaald kan worclen.

Antwoord
Een onderdeel van de kortê têrmijnmaatregelen is het plaatsen van extÉ herhalingsborden
om veíkêer op het inhêalverbod te wijzen. Daarnaast zullen roulerende snelheidsdisplays
worden aangebracht om weggebruikers exka te attênderen op hun snelheid en de maximaal
toegestane snelheid.
Hêt is niet mogêlik vanwege het smalle wegprofiel belijning aan te brengen, om het
inhaalvêrbod te verduidelijken.

Punt 10 van uw reactíe
Knelpunt 50: Slotehrug/Nieuwemeerdijk: maximale snêlheid van 30 kn/h wordt genegeerd.
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Er zullên roulerende snelheidsdisplays worden toegepast om weggebruikers extra te
attêndêren op hun gereden snelheid.

Punt 1 1 van uw reactie
Wat is de geldigheid van een inhaalvetuod in een 30 km/h zone en hootl dit bíi de inichting?

Antwoord
Voor het inhaalverbod op de Nieuwemeerdijk is een verkeersbesluit genomen, het
inhaalveóod is geldig. Volgens de veÍkeerstechnische richtlljnen is êen inhaalverbod in een
30 km/h zone ongebruikelijk. Echter, op de Nieuwemeedljk is gêen sprake van een
standaard 30 km/h zone. zo is êr ook voor gekozen om bijvoorbeeld fiêtssuggestiestrokên
aan te leggen- Per kern is in dit opzicht bij de inrichting maatwerk geleverd, om de
verkeersveiligheid zo goed mogelijk te kunnèn waêÓorgen.

Punt 1 2 van uw rcactie
De verkeersveiligheid op de Nieuwemeerdijk zou verbeteíd kunnen worden doot dit diikvak
in te ichten als 50 kn,h weg, zondet chicanes en net contrcle doorflitskasten.

Antwooral
Een dergelijkê aanpassing kan in een laieí stadium ondezocht worden, maar is gêen

onderdeelvan het uitvoe ngsprogramma korte termijn. Voor het plaatsen van flitspalen Is

toestemming nodig van het OpenbaaÍ Ministeriê en de regiopolitie Kênnemerland. Zii zien
ílitspalen als laatste oplossing als fysieke aanpassingen niet mogelijk zijn. Wij zijn met deze
partijen in gêspíêk over de inzet van flitspalen op de Ringdijk.

Wij veovachten u hièrmee voldoende te hebbèn geinformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethoudels van dê gêmeente Haarlemmermeer,
nêmens dezen,

voor deze,
de clustermanaoer Bêheer en Onderhoud,


