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1. Opening
Nadat de aanwezigen naar een dynamisch zebrapad in Hoofddorp zijn wezen kijken opent
de voorzitter de vergadering en heet allen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vergadering 5 september 2016
Tekstueel:
Agendapunt 6b:
- toevoegen na de eerste zin: ‘op de fietsersbond na’.
- zodra het fietspad ….. doorgetrokken is ’wijzigen in ‘als het fietspad achter de
benzinepomp doorgetrokken wordt naar de Amerikaweg.
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
Agendapunt 11 d: Roel Schaart meldt dat fietsers en scooters niet te maken krijgen met de
verkeerslichten op de rotondes van de her in te richten Europaweg.
4. Actielijst
a. Fietsrekken Schipholweg: gebeurd. Kan van de lijst
b. Fietsverlichting scholieren: zie agenda
c. Inspraak oversteek: is gebeurd. Kan van de lijst.
d. Adressen zebrapaden Hoofddorp is gebeurd. Kan van de lijst
e. Inspreken nota 30 – 50 km is gebeurd. Kan van de lijst.

10 oktober 2016 Werkgroep Verkeer en Vervoer

Pagina 1 van 3

5. Post/mededelingen:
Ruud Norg meldt dat hij van Michel de Graaf heeft gehoord dat er geld is vrijgemaakt om
Prattenburg en Sandenburg te herinrichten.
6. Vervolg dynamische zebrapaden.
De werkgroep is enthousiast over wat ze net in Hoofddorp gezien hebben. Het draagt bij
aan veilig oversteken en de werkgroep wil zich sterk maken om di ook voor Schalkwijk
voor elkaar te krijgen. De zebrapaden die op de nominatie staan zijn:
Europawijk: Vomar Belgiëlaan, R. Steinerschool Engelandlaan en Belgiëlaan.
Boerhaavewijk: F. van Adrichemstraat ter hoogte van de kerk
Meerwijk: Bernadottelaan ter hoogte van de Vomar, Erasmuslaan bij de school,
Briandlaan ter hoogte van de parkeergarage en A. Schweitzerlaan/Groningenlaan (school
en fietspad).
Molenwijk: Groningenlaan, Frieslandlaan (Molenwiek) en De Brandaris.
Afgesproken wordt om eerst met de ambtenaren te overleggen voor een pilot van twee
zebrapaden en dit te koppelen aan het 30 – 50 km project (maatregelen bij scholen).
maatregelen genomen moet worden. Roel Schaart neemt contact op met de gemeente.
Tonco Tijdeman maakt foto’s van deze zebrapaden
7. Vervolg oversteek Schipholweg ter hoogte van het Haarlem College
Roel Schaart heeft ingesproken in de commissie Beheer. De wijkraad van de
Slachthuisbuurt heeft hiervan afgezien, omdat de hele wijkraad even is stilgelegd wegens
het verwerken van de dood van Joop Teunisse. Roel Schaart heeft namens hen
ingesproken. De wethouder heeft gezegd met een antwoord te komen, zodra het
onderzoek is afgerond.
8. Fietsen met licht
Inclusief btw kosten de lichtjes bij afname van minimaal 250 stuks: € 3,05 per paar en bij
afname van minimaal 500 stuks: € 2,88 per par inclusief btw. Roel Schaart en Hugo
Visscher gaan langs de scholen om te informeren of zij enthousiast voor dit idee zijn en zo
ja, hoeveel lichtjes er nodig zijn.
Tonco Tijdeman maakt een presentatie en Hans Booden zal aan de Fietsersbond vragen of
hun prestatie gebruikt mag worden.
Roel Schaart vraagt of alle wijkraden geld voor deze lampjes beschikbaar wil stellen?
Meerwijk: ja
Europawijk: ja
Molenwijk: ja
Boerhaavewijk: ?
9. Voortgang opinienota 30 – 50 km
Over drie weken komt Sander Bosman met een voorstel, wat wordt meegenomen in het
overleg over de dynamische zebrapaden.
10. Voortgang Europaweg
Het meegestuurde definitieve ontwerp wordt als kennisgeving aangenomen.
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11. Voortgang doorstroming kruispunten rond De Entree
Melvin Werkhoven, de projectleider is gestopt. Pau Tjioe Kho zal het tijdelijk overnemen.
De Provincie zorgt nog voor enige vertraging.
12. Vervolg renovatie Buitenrustbruggen
Het komende halfjaar zullen de werkzaamheden ervoor zorgen dat het verkeer hinder
ondervindt. Hier kan de werkgroep niets meer in betekenen.
18. Rondvraag
a. Tonco Tijdeman meldt dat er te hard gereden wordt op de fietsstraat Jane Addamstraat.
De werkgroep antwoordt dat er nu nog in heel Meerwijk alleen gehandhaafd mag
worden op 50 km. Tonco Tijdeman krijgt het advies om een snelheidsmeting bij het
GOB aan te vragen voor objectieve cijfers. Eventueel moeten hiervoor handtekening
bij bewoners worden opgehaald.
b. Hugo Visscher vraagt aandacht voor het Ankaraplantsoen waar een geparkeerde
bestelbus het zicht voor de fietsers wegneemt. Handhaving heeft de situatie bekeken,
maar vindt het niet nodig om hier iets aan te doen. Afgesproken wordt dat de
Fietsersbond gaat kijken.
c. N.a.v. het Ankaraplantsoen wil de werkgroep eventueel handhaving bijles geven in
parkeren. Tonco Tijdeman gaat de parkeerregels navragen bij de verkeerspolitie.
d. Dick Wijnoogst vraagt aandacht voor het heringerichte kruispunt Amerikaweg/
Kennedylaan. De fietsers die over mogen steken worden gehinderd door fietsers die
moeten wachten, wat gevaarlijke situaties oplevert. Afgesproken wordt dat de
wijkraad het zelf opneemt met Michel de Graaf.
e. Dick Wijnoogst wijst erop dat het tweerichtingfietspad van een meter breed op de
Amerikaweg gevaarlijke situaties oplevert. Ook dit zal de wijkraad met
Michel de Graaf opnemen.
f. Hans Hirs vraagt aandacht voor de versmalling op de Bernadottelaan. Tonco Tijdeman
vult aan dat het gevaar erin zit, dat auto’s komen vast te staan op de busbaan van de
Zuidtangent. Roel Schaart reageert dat Michel de Graaf is wezen kijken. De
versmalling hoort bij de inrichting van 30 km en daarom zal dit zo blijven. Hij
adviseert de wijkraad Meerwijk om in te spreken in de commissie Beheer als een zaak
die niet op de agenda staat.
g. Hugo Visscher wijst erop dat de invalideparkeerplaatsen bij de Lidl nog bij de oude
ingang staan. Dick Wijnoogst neemt dit mee naar het overleg met de gemeente over
Lidl, dat de wijkraad Boerhaavewijk woensdag heeft.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.
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