Van: BUDAVAR PC <budavar@hotmail.com>
Verzonden: vrijdag 27 juli 2018 11:41
Aan: Post <Post@Noord-Holland.nl>
Onderwerp: Hoorzitting Duinpolderweg
Geachte lezer\es,
Met grote belangstelling volg ik de problematiek rond de Duinpolderweg.
Ik heb vernomen dat er inmiddels een door de provincie gesteund voorstel ligt, waarover in
september a.s. een hoorzitting is.
Helaas ben ik verhinderd om te komen, maar wil toch mijn mening hierover kenbaar maken.
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, als je de bedrijfsdrukte ziet rond Hillegom en het volstrekt
ontoereikende wegennet er om heen.
Het voorstel , de “ noord-optie” komt mij over als het meest slecht.
De verkeersdrukte wordt daarmee verlegd naar de in noordelijke richting gelegen gemeentes,
Bennebroek, Heemstede en dat is nu al overbelast.
Wat mij in de discussie stoort is de kennelijke afwezigheid van de provincie Zuid Holland, op welks
grondgebied e.e.a. moet plaats vinden.
Alle 3 de voorstellen vind ik niet echt getuigen van inzicht, met alle respect.
Het meest voor de hand liggende route is een directe verbinding van de N206 met de N207, zodat er
een na genoeg rechte weg ontstaat met aansluiting op de A-4.
Hierbij moet men dan ook de moed hebben om desgewenst bestaande wegen te slopen.
Uiteraard kost dit geld, maar een lappen deken ontwerpen kost op termijn meer.
Er moet wat gebeuren dat is zeker, maar wel op een juiste manier.
Dat zou ook betekenen dat een 5 tal transportbedrijven uit Hillegom weg moeten, van wege
dislocatie, wat het nu ook al is.
Het hele initiatief rust bij “Noord Holland” en dat komt mij bijzonder vreemd voor.
Ik hoop dan ook dat de Provincie het belang en de veiligheid van de “zuidelijke gemeentes,
Bennebroek, Heemstede oprecht zal behartigen en de drie ingediende voorstellen met klem afwijst.
Mvr gr,
Bernard Tomassen
Heemstede
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