Page 1
From:
Date:
To:
Subject:

‘Post’ ‘Post@Noord-HoIland.nl>
29 Aug 2018 14:18:51 +0200
‘DIV Kofax alleen e-mail” <DIV_Kofax_-_alleen_e-mail@noord-holland.nl>
EW: Uitnodiging hoorzitting Duinpolderweg 7 september 2018
—

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: maandag 27augustus 201$ 21:45
Aan: Statengri «ie <statengriffie,noord-holland.n1>
CC:
Onderwerp: Uitnodiging hoorzitting Duinpolderweg 7 september 2018

Postco
Woonpla
Telefoon
E-mail:f
Onderwerp en nummer zienswij ze: Hoorzitting finale besluitvorming Voorkeursalternatief bereikbaarheid
Haarlemmermeer-Bol lenstreek/Duinpolderweg. Nummer zienswijze 409.
>

> Geachte heer. mevrouw,
>

> Middels deze brief! mail maken wij gebruik van ons spreekrecht tijdens de hoorzitting Duinpolderweg op 7
september 201$.
>

> In de reactie op onze zienswijze is aangegeven dat de doortrekking naar de N206 nog niet aan de orde is. Echter in
alle stukken lezen wij dat over de doortrekking van de N20$ naar de N206 wel nu al een besluit genomen wordt. Wij
vrezen dat de reservering er geruisloos doorheen gaat. omdat iedereen zich richt op het voorkeurstracé en dat de
reservering in een latere fase wordt omgezet in een onomkeerbaar plan. Terwijl uit alle studies en dure rapporten
blijkt dat de doortrekking van de N20$ naar de N206 niet uitvoerbaar is omdat het Natura 2000-gebied van de duinen
ernstig wordt aangetast door de stikstof van het vele verkeer. En wat niet gezond is voor de natuur is zeker schadelijk
voor de bewoners van dit gebied. Wij hebben gekozen voor deze plek met rust, natuur en gezonde lucht om onze
droom waar te maken door een mooi huis te bouwen. U zal begrijpen dat het vooruitzicht dat er in de toekomst
mogelijk een drukke verkeersweg langs ons huis komt te lopen, ons veel zorgen baart.
>

> Tevens constateren wij dat voor de aanleg van de Duinpolderweg alles moet wijken voor het maatschappelijk
belang, maar zijn de huidige bewoners. bedrijven. natuur en landschap niet ook onderdeel van dit maatschappelijk
belang?
>

> Verder vrezen wij dat de aansluiting van de Duinpolderweg op de A4 in Hoofddorp zal leiden tot nog meer
verkeerschaos en files bij knooppunt Hoofddorp. een knooppunt dat het huidige verkeersaanbod nu al niet aan kan
tijdens de spits.
>

> En tenslotte willen wij er op wijzen dat de bollenstreek als een uniek en cultuurhistorisch gebied bekend staat in
binnen- en buitenland. Als er bollengrond en natuur verdwijnt ten koste van een drukke verkeersweg, zal de streek
niet alleen minder aantrekkelijk worden voor de huidige en toekomstige bewoners, maar ook voor de toeristen. Dan
ligt er straks een dure oplossing voor een probleem wat helemaal niet bestaat.
>

> Wij hopen dat u onze bezwaren tegen de aanleg van de Duinpolderweg volgens het huidige alternatief en met name
de doortrekking van de N208 naar de N206 dwars door bollenland en de door hard werken opgebouwde
(bollen)bedrjven. wilt meenemen in uw besluit.
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