
Beste heren X en Y 

  

  

Woensdagmiddag 9 maart 2022 woonde ik namens de Dorpsraad Bennebroek én aanwonenden bij 

de Centenbrug uw presentatie over het fietsknelpunt Bekslaan bij. 

 Het toeleidingsproces met de digitale inspraak vond ik echt heel vernieuwend, goed initiatief. 

Diverse groepen aanwonenden hebben veel energie gestoken in het op één lijn krijgen van hun 

mening, en door die mening op de website te kunnen plaatsen was het participatieproces ook heel 

transparant. 

 Mijn teleurstelling was echter groot toen ik zag wat verkeerskundig bureau XTNT en ontwerpbureau 

Kragten met deze input hadden gedaan. 

(Ik heb niet goed onthouden of beide bureaus aanwezig waren, of dat het alleen bureau XTNT was 

dat de presentatie deed.) 

 De 1e spreker leek de inbreng van de aanwonenden nog meegenomen te hebben, maar de 2e 

spreker had slechts het argument “Ik heb ervoor gestudeerd”, veegde alle suggesties met één haal 
van tafel en presenteerde drie schetsjes die iedere leek op de achterkant van een bierviltje had 

kunnen maken. 

 Hadden de 2 heren van dit bureau onderling wel overlegd? 

 Al het voorwerk is in de inspraak al verricht, daarom beperk ik mij tot 2 opmerkingen naar aanleiding 

van de nieuwe suggesties: 

 Veiligheid: 

De 1e spreker gaf de zeer terechte voorwaarde: 

Na een spoorwegovergang moet de verkeerssituatie zo zijn ingericht dat auto’s onbelemmerd door 
kunnen rijden, zodat er nooit filevorming op de spoorwegovergang kan ontstaan. 

 De 2e spreker stelde een voorrangsrotonde voor fietsers voor. “Hij zou nog even met ProRail gaan 
overleggen dat aan bovengenoemde veiligheidsvoorwaarde niet voldaan hoefde te worden.” ?? 

 Routing: 

Het verplaatsen van de fietsbrug in zuidelijke richting kan inderdaad het kruispunt ontlasten, maar 

roept vragen op over de verdere routing: 

Bewoners van de Ixialaan, Parnassialaan en Groot hoefbladlaan komen ineens aan een doorgaande 

fiets (-en scooter!) route te liggen. Zij waren niet aanwezig, want niets in de aanloop suggereerde dat 

deze optie er ook kon zijn. 

Is er verder nagedacht over fietsroutes richting Zwaanshoek en Hillegom? Zomaar even de brug 

verplaatsen heeft wel degelijk consequenties. 

 Kortom, de hele inspraakronde liep dood bij de 2e spreker, wat jammer van zo een goed initiatief 

van de gemeente Bloemendaal. 

  



Waar de gemeente dus nu de participatie hoog in het vaandel heeft, waarvoor alle lof, moeten de 

ingehuurde bureaus daarin nog veel leren. 

Hoe kan de gemeente, die toch immers opdrachtgever is, zorgen dat dit proces van participatie niet 

stokt? 

  

Ik hoor graag uw reactie en ben benieuwd naar de samenvatting van de middag, die wij nog zouden 

krijgen. 

   

Met vriendelijke groet, 

  

secretaris Dorpsraad Bennebroek 

  

dorpsraadbennebroek@gmail.com 

www.dorpsraadbennebroek.nl 

Narcissenlaan 57 2121SK Bennebroek 


