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Onderwerp; zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Park Vogelenzang

Geachte Raad,

Ap ß maart jl. is het ontwerpbestemmingsplan Park Vogelenzang bekendgemaakt.

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar m.b.t. dit ontwerpbestemmingsplan (mede namens
een aantal buurtbewoners),
Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder
puntsgewijs aan de orde,

1. Verkeerslichten

ln het ontwerpbestemmingsplan en aanverwante documentatie (met name de
"Samenvatting verkeersafwikkeling Park Vogelenzang 2019000317.pd0 ligt de nadruk van
de verkeersafhandeling op de kruising Rijksstraatweg-Groot Hoefbladlaan. Dit is echter
een slecht idee. Hiervoor zal ik nogmaals de argumenten aanvoeren die wij reeds
meerdere keren hebben aangekaart (focusgroep-deelname, informatieavonden, schriftelijk
aan Res & Smit etc.):

- de kruising Rijksstraatweg - Groot Hoefbladlaan is reeds erg druk vanwege de
aanwezigheid van de \Mllinkschool (en bijbehorende verkeersbewegingen, met
name piekmomenten), verkeer van reeds aanwezige huizen, appartementen en de
GGZ-instelling. Nadat hier maximaal2S0 woningen worden gebouwd zal de
verkeersveiligheid van met name de schoolgaande kinderen aanzienlijk
verslechteren.

- De verkeerslichten op de kruising van de Willinklaan - Rijksstraatweg staan hier
met een duidelijke reden, Dit besluit is in het verleden heel bewust gemaakt om te
zorgen dat bewoners van de Bloemenbuurt via de kortste weg (dit zit namelijk in de
natuur van de mens), zich veilig kunnen verplaatsen over de Rijksstraatweg richting
het Willinkveld, de Sparrenbosschool, de Bennebroekerdreef en richting de
sportverenigingen aan de Ringvaart en verder. Dit is ook de reden dat hier hekwerk
is geplaatst. Het is zogezegd het "olifantenpad'dat al sinds jaar en dag wordt
gevolgd door Bennebroekers.

- Het komt er kort gezegd op neer dat in geen van de eerdere onderzoeken echt
rekening is gehouden met de kennis en input van de focusgroep-leden en de
historie van bepaalde keuzes. De conclusie is dat we ('t) Het verkeerslicht bij de
Willinklaan ongemoeid moeten laten om te zorgen dat het "olifantenpad" veilig
gebruikt kan blijven worden (denk aan Bloemenbuurt en tevens kinderen vd
\Mllinkschool ri. Willinkveld en gymzaal voor hun wekelijkse gym). (2) Bij de
ontsluiting van het nieuw te bouwen Park Vogelenzang de nadruk moet komen te
liggen op de kruisinglverkeersafwikkeling bij de Haarlemmerstraat (thv nr. 120) -
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Rijksstraatweg. Alleen zo kan een veilige verkeersafi¡¡ikkeling gegarandeerd
worden. Eerder werd toegegeven dat deze (betere) oplossing minder aandacht
kreeg (na aandríngen van raadsleden en loze beloften is er niet over gesproken
tussen de gemeente Bloemendaal en de gemeente Hillegom...) omdat deze
kruising in het grondgebied van de gemeente Hillegom ligt! Natuurlijk een slecht
argument om niet te kiezen voor de meest veilige optie.

2. Geluidhinder

Bltjkbaar worden aan de randen van het plangebied de maximale geluidsbelastingen
overschreden, waardoor hogere waarden nodig zijn (Omgevingsdienst lJmond: Hkr-ODIJ-
Z-18-054556-300933). Dit verbaast mij. Het lijkt erop dat je van te voren weet dat iets
slecht voor je kan zrln en je daarom vraagt of er een uitzondering gemaakt mag worden,
tenruijlje in deze fase ook kan zorgen dat het niet zover hoeft te komen...
ln plaats van het oprekken van de normen, kan de gemeente er ook voor kiezen om te
zCIrgen dat de te realiseren bebouwing iets meer naar binnen gericht wordt en niet te dlcht
aan de buitenzijden van de zgn. bouwkavels. Op deze manier behoudt je alle bestaande
groenvoorzieningen aan de randen (het uitzicht voor de reeds aanwezige bewoners wordt
zodoende maximaalbehouden) en toekomstige bewoners kunnen genieten van een meer
rustige woonorngeving. Win-win.

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het
ontwerpbestemmingsplan Park Vogelenzang. Naar aanleiding van het voorgaande
verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd
vast te stellen, namelijk door de aangedragen oplossingen zoals hierboven omschreven.-lk
ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt, waaryoor dank.

Hoogachtend,


