Nummer zienswijze: 155
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Betreft: ToelichtinQ zienswiize 155 t.b.v. Hoorzittin DuinpolderweQ d.d. 07-09-2018.
Geachte heer, mevrouw,
Graag wil ik middels dit schijven gebruik maken van de mogelijkheid om mijn zienswijze toe te
lichten op de Duinpolderweg t.w. traject ‘Poelweg’ (tussen Lisse en A44)
Toen we in december het schrijven ontvingen van de Provincie met daarin het plan van de
provincie om een weg door ‘onze” polder te leggen waren we met stomheid verslagen.
Zonder enige manier van communiceren werden wij hiermee geconfronteerd.
Het voorlopige traject om de Ruishoorntaan door te trekken naar de snelweg A44 gaat dwars
door het polder gebied dat nog de bestemming land- en tuinbouw’ heeft. Door dit traject
gaat de weg dwars door een paar bedrijven heen die hun bedrijfsvoering daardoor niet of
slechter door kunnen zetten. De aansluiting op de A44 bij De Kaag is zeer onwenselijk
aangezien daar de weg een versmalling heeft en er slecht nog een afrit / toerit gerealiseerd
kon worden. Hcf zou lcvcnsgovaarlijkc situaties veroorzaken. Tevens veroorzaakt een extra
aansluiting voor extra kans op file vorming die de winst die men zegt die behaalt wordt door
het aanleggen van de Poelweg weer teniet wordt gedaan en dit dus een nutteloze weg is.
We zien wel het nut in van een weg, maar niet zoals deze nu op papier staat. Tevens het
opschuiven van de weg naar het noorden in de Rooversbroekpolder zien we niet zitten
aangezien dit enkel een ontsluiting over de Ringvaart heeft richting de nieuw te bouwen wijk
in Lisserbroek en niet naar de A44.
Indien er wel een weg door de polder moet komen dan het liefst zo ver mogelijk naar het
zuiden t.w. om de bestaande bedrijven heen dus iets meer zuidelijk dan nu de bedoeling is.
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De voorkeur gaat echter uit naar het verbreden van het laatste stuk van de N208/ N207
vanaf de Drie Merenweg richting Lisse. Dit is een echte bottle nek en daar de infrastructuur
aanpassen zou meer effect hebben dan het realiseren van de Poelweg in de
Rooversbroekpolder. Ben dus duidelijk tegen het realiseren van deze weg.
Mocht er verdere besluitvorming plaatsvinden dan hopen wij ook hierin meegenomen te
worden en niet pas later per brief van op de hoogte te worden gesteld.
Met vriendelijke groet,

