Verzonden: vrijdag 27juli 2018 12:57
Aan:
CC:

Onderwerp: Voorkeursalternatief Duinpolderweg

Aan: GS en Statengriffie van Zuid- en Noord-Holland
Betr.: Uw schrijven van 11juli 201$ m.b.t. uitnodiging hoorzitting Duinpolderweg.
Geachte,
Hierbij wil ik een schriftelijke reactie geven op de beslissing m.b.t. het vaststellen definitief
voorkeursalternatief Duinpolderweg, i.p.v. gebruik te maken van spreekrecht tijdens de
hoorzitting.
Met alle voor onderzoeken en kosten die het tot op heden met zich meegebracht heeft,
vind ik onbegrijpelijk dat er zomaar afgeweken wordt van de eerder aangegeven trajecten
voor de aanleg van de Duinpolderweg, en dat er een ander traject uit de hoge hoed getoverd
wordt die door een historische polder en langs een weg moet lopen.
Dat er een verbinding moet komen kan ik begrijpen, maar de zuidelijke variant lijkt me daar
het meest geschikt voor of de variant die door het bedrijven terrein gaat, dan hebben de
bedrijven er ook meer belang bij.
Als deze midden variant de voorkeur heeft bij GS dan lijkt het me zinvoller deze een paar
honderd meter noordwaarts te verschuiven, zodat minder bewoners/bedrijven hier de dupe
van worden en last van ondervinden. Als de polder er dan toch aan moet geloven dan
dupeer
je minder bewoners omdat je dan de minste weerstand hebt van bewoners/bedrijven en
een
weg kunt aanleggen met de minste obstakels.
Het is in belang van de provincie Noord-Holland dat deze weg er moet komen ivm het groot
aantal huizen die de provincie in de Haarlemmermeer wil bouwen, waarom wordt
deze dan op Zuid-Hollandse grond gelegd ? Met de optie om de weg een paar honderd
meter
meet naar het Noorden te leggen heeft Noord-Holland er ook nog enige nadelen van en niet
alleen Zuid-Holland.
Het lijkt me ook zinvoller deze weg niet op Haarlemmerstraat uit te laten komen, omdat
je dan een toename van verkeer krijgt wat door de centrums van Hillegom, Bennebroek
en Heemstede moet.
Hopende dat GS nu eens de juiste en goede beslissingen maakt om zo min mogelijk mensen
te duperen.

Met vriendelijke groet.

