
Bloemendaal

Amendement: Goede fietsroute Bennebroek - Vogelenzang via Park Vogelenzang

Corsa:
Van:
Aan:
Onderwerp

Amendement bij definitief concept Anterieure exploitatieovereenkomst Park 
Vogelenzang d.d. 22 januari 2019, behorende bij het raadsvoorstel: 2012061341

Groen Links, PvdA
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Goede fietsroute bij Park Vogelenzang

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 14 maart 2019,

Constaterende dat

Een fiets/voetgangersbrug over de Leidsevaart niet als een verplichting voor de koper van 
het exploitatiegebied is opgenomen in de concept Anterieure exploitatieovereenkomst Park 
Vogelenzang;

Overwegende dat

De bereikbaarheid van voorzieningen in Vogelenzang en Bennebroek door de komst van een 
extra fiets/voetgangersbrug over de Leidsevaart verbetert voor fietsers en voetgangers;
Het stimuleren van fietsverkeer leidt tot een verkeersveiligere, gezondere en duurzamere 
leefomgeving;
De alternatieve fietsroute via de Bekslaan van en naar Vogelenzang en verder 
(Langevelderslag etc.) ca. 1 km omfietsen betekent, wat het fietsen onaantrekkelijk maakt 
ten opzichte van auto-gebruik;
Deze fietsbrug fietsen veiliger maakt dan het alternatief via de Bekslaan vanwege het fietsen 
over grotendeels verkeersluwe wegen en zonder gelijkvloerse oversteek met het spoor en de 
weg (vanwege tweerichtingsfietspad langs Bekslaan);
Uit de peiling van maart 2017 blijkt dat 7096 van de Vogelenzangers tussen de 20 en de 80 
jaar een voet/fietsbrug een goed idee vindt;
Dat in dit gebied veel overlast is van het autoverkeer dat naar alle waarschijnlijkheid in de 
toekomst nog zal toenemen en dat daarom het langzaam verkeer als alternatief maximaal 
gestimuleerd moet worden;
Een fietsbrug een regionale verbinding tussen Hoofddorp/Bennebroek en kust faciliteert en 
een aantrekkelijke fiets- en wandelverbinding creëert;
Een fietsbrug in het uiterste zuidwesten van het plangebied of net ten zuidwesten daarvan, 
zo veel mogelijk wegblijvend van woningen, veilig door de vlakbij aanwezige wegversmalling, 
kan aansluiten op de daar al aanwezige verkeerslichten;

2019002744



- Een fietsbrug op deze plek goed in te passen is in de omgeving, omdat deze aansluit op de 
huidige routes en geen grote hoogteverschillen moet overbruggen;

- De beoogde fietsroute past in de relevante bestemmingplannen (bestemmingsplan 
Vogelenzang 2010 en het ontwerp bestemmingsplan Park Vogelenzang);
Het wonen in Park Vogelenzang met deze verbinding nog aantrekkelijker wordt gemaakt; 
De gemeenteraad eerder een amendement heeft aangenomen voor aanleg van deze 
verbinding en dat het college dit afwijst zonder (voldoende) in te gaan op bovengenoemde 
overwegingen;

Besluit
om aan artikel 5 Programma en planuitwerking' van de Anterieure Exploitatieovereenkomst Park 
Vogelenzang een nieuw lid onder 1 toe te voegen dat als volgt luidt:

"een fietsverbinding met een fiets/voetgangersbrug bij de Leidsevaart in of iets ten zuidwesten van 
het plangebied".

Ingediend door 

GroenLir


