Aannemer van groenvoorziening, maai, drainerïngs,
rioIerïngswerken, dakbedekkïngs- en Ioodgïeterswerk

t7.

Provincie Noord-Holland
Statengriffie

Beinsdorp 10-8-2018

Betreft: Hoorzitting Duinpolderweg.
Zienswijze 044
Geachte heer / mevrouw,
Wij willen bezwaar aantekenen tegen een deel van de huidige plannen.

Eerst even voorstellen.
Wij zijn een bedrijf actief in o.a. veeg, riool en groenvoorziening werkza
amheden en gevestigd aan de
Zie onze website www.pcvdwiel.nl
Ons wagenpark bestaat uit vele soorten en verschillende voertuigen.

Inmiddels blijkt de Duinpolderweg noordelijker te komen liggen dan dat
er in eerste instantie was
aangegeven en waar de zienswijze 044 op gebaseerd en op beantwoord
is.
In het nieuwe en huidige voorstel worden ook gelijk twee wegen afgeslo
ten waar wij als bedrijf
bezwaar tegen maken.
De afsluiting op de Bennebroekerdijk is zeer bezwaarlijk.
Reden is namelijk als je vanaf onze vestiging richting Bennebroek of Heems
tede wil rijden, moet je
door de kern van Zwaanshoek de Bennebroekerweg, via de Spieringweg,
de nieuwe ontsluitingsweg
rijden om bij de Bennebroekerbrug in Bennebroek te komen.
Wij vragen ons eigenlijk af wat het nut is deze wegafsluiting te realise
ren.
Als je een goede ontsluitingsweg realiseert om Zwaanshoek heen en kunt
je
daar 50 km per uur
rijden, zullen er weinig mensen vanaf de kant van Bennebroek over
de Bennebroekerweg door
Zwaanshoek tijden.
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Aannemer van groenvoorziening, maat-, drainenngs-,
rioieringswerkên, Ioodgiéterswerk en rnachînéal vegen.

—

De afsluiting op de Spieringweg is zeer bezwaarlijk.
Sinds de nieuwe wegconstructie in de kern van Zwaanshoek, de Bennebroekerweg (tussen de
Hillegommerdijk en de Spieringweg) tijden wij met veel voertuigen altijd via de Hillegommerdijk, de
Spieringweg en de Bennebroekerweg tichting de N 205 en Hoofddorp.
En ontwijken dus de Kern van Zwaanshoek.
Indien deze weg wordt afgesloten moet alles via de kern van Zwaanshoek over de Bennebroekerweg.
Dit is zeer bezwaarlijk.
De bedenkers van de inmiddels bestaande Bennebroekerweg rijden waarschijnlijk zelf altijd op de
fiets.
De wegconstructie is ontoelaatbaar voor vrachtwagens en vooral bedrijfswagenbussen en
vrachtwagens met aanhanger.
Je komt er gewoon niet doorheen of je blokkeert de gehele weg.
Dus onze wens is kom met een andere oplossing dan nu het plan is.
Zodat wij fatsoenlijk gebruik kunnen maken van het wegennet om onze activiteiten uit te kunnen
voeren en bij onze opdrachtgevers kunnen komen.
Omrijden via Beinsdorp of Hillegom geeft ook extra belasting voor de woonkernen en breng extra
kosten met zich mee.
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,
Hoogachtend,
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