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Voor zover de Dorpsraad thans kan inschatten, is de kans dat
er op korte termijn een rondweg om Vogelenzang komt, verkeken.
Daardoor blijft het een hachelijke zaak om op de fiets veilig over de
smalle Vogelenzangseweg en Bartenweg gemeente Hillegom te fietsen.
Het komt daardoor veel voor dat over de trottoirs gereden wordt.
Hetgeen bij wet verboden is. Dit gebeurt echter uit lijfsbehoud.
Om aan deze situatie een eind te maken adviseert de dorpsraad u
het volgende:
Het aanleggen van een touristische fietsroute door Vogelenzang west
en wel alsvolgt:
Variant l, zie bijgevoegde tekening.
Direct ten noorden van perceel Vogelenzangseweg 284, (dat is de eerste
woning in Vogelenzang) vanaf het bestaande fietspad een pad in weste-
lijke richting het weiland in aan te leggen, dat aansluit op de Godfried
Bomanslaan. Deze laan door in zuidelijke richting, overgaand in de
Deken Zondaglaan volgen. Rechtsaf de Teylingerweg op en gelijk links-
af de Henk Lensenlaan in. Vervolgens een pad aan te leggen tussen de
tennisbanen en het rioolgemaal door en aan het einde rechtsaf over de
sloot naar de bollenvelden toe. Vervolgens linksaf langs de sloot een
fietspad aanleggen achter de bebouwing van de Bartenweg dat aansluit
op het fietspad van de Margrietenlaan. Daar kunnen de fietsers linksaf
richting Hillegom en rechtsaf richting de Zilk, enz, enz.
Variant 2, zie bijgevoegde tekening.
Vanaf de kruising D. Zondaglaan met de Teylingerweg recht door gaan
tot aan de ingang van Speeltuin Duinweide. Rechtsaf de ingang van de
speeltuin in, linksaf langs de afrastering met een grote boog rechtsom
tot het hek met de tennisbaan. Daar een doorbraak forceren rechtdoor
achter de tennisbaan langs de sloot over naar het bollenveld. Linksaf
langs de sloot naar de Margrietenlaan. Deze variant verloopt vloeiender.

Het is niet alleen in het belang voor de inwoners van Vogelenzang die
veel naar de Zilk en Hillegom moeten fietsen, maar ook voor de veilig-
heid van fietsende scholieren en de vele recreatie fietsers die door
Vogelenzang fietsen om van Bloemendaal en Zandvoort naar de bol-
lensreek of omgekeerd gaan. Dit is nagenoeg nog de enige plek in de
gemeente Bloemendaal waar geen behoorlijk fietspad is.
Het zal voor vele verkeersdeelnemers een opluchting zijn als dit
fietspad binnen zeer korte tijd aangelegd kan worden geheel over
Bloemendaal s grondgebied.
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Omdat de toch al gevaarlijk gelegen uitgang van de speeltuin door dat
fietspad wordt ingenomen, wordt geadviseerd om die uitgang te ver-
plaatsen naar de uitgang bij het kinderdagverblijf, D. Zondaglaan 5a.
De ligusterhaag zal dan weg moeten, maar dat geeft dan een beter
zicht en controle op het gebeuren daar. En een behoorlijk verhoogd
trottoir kan voor de veiligheid worden aangelegd en een beveiligde
oversteekplaats gecreëerd.
Een afschrift van dit voorstel zal aan de politieke organisaties van
Bloemendaal worden toegezonden.

Namens het bestuur van de Dorpsraad.
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