
Bloemendaal, 7 september 2020 

Geacht Gemeente bestuur,    

Ik heb als bewoner van de Hoge Duin en Daalseweg diverse keren (per mail) Uw aandacht te trekken   

voor twee zaken: 

-de gevaarlijke situaties op de weg door toegenomen drukte en snelheden 

-de staat van de weg en onderhoud. 

Ook door Corona wordt deze weg veel intensiever gebruikt. Hele wielerploegen, individuele 

wielrenners, wandelaars, gewone fietsers met of zonder kinderen, bakfietsen etc. Voorts zijn er veel 

motoren en natuurlijk auto’s die van deze fraaie weg gebruik maken. Los van alle koeriers, hoveniers 

,bestelbusjes, vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer. 

Niemand houdt zich aan de 30 km per uur(!!) en door de toegenomen drukte ontstaan er gevaarlijke 

situaties. En zijn er al diverse ongelukken gebeurd. Of bijna ongelukken in bochten waarbij men 

schreeuwt of toetert om uit te wijken.     

De borden staan ongelukkig en volkomen onduidelijk. Zowel bij de Noordzijde als de Zuidzijde. Zeker 

als men van het asfalt gedeelte komt , waarbij men wel veel harder mag rijden. De gemiddelde 

snelheid daar is denk ik meestal ver boven de 50 km er uur..! Dus lokt uit om flink de berg op te gaan 

en door te rijden. 

Alleen borden helpen niet. En 30 km verven op de grond zal iets helpen. Maar het zou beter zijn als 

er een gefundeerd plan binnenkort komt hoe dit te regelen. Ook omdat de weg als sluipweg wordt 

genomen om de route via het dorp te vermijden…. 

Caprera, hockeyclub en de Uitkijk doen nog een schepje boven op. 

Wij wonen nu hier 25 jaar en zien dat zaken nu zo zachtjes aan uit de hand lopen en constateren ook 

dat mail verkeer met U geen zin heeft. En geen antwoord krijgen. Dus doen we dat nu op deze wijze. 

Hoe denkt U deze mooie weg veilig te krijgen met zinnige maatregelen?    

Ten tweede: Door de bouw mn van het monstrueuze huis   nr 25 , waarbij ik wil opmerken dat zij al 

1,5 jaar bezig zijn , overlast veroorzaken en nog steeds delen van de straat in bezit nemen, is de weg 

op veel plaatsen totaal verzakt. Dat verhoogd het risico van een fietser tegen de auto , omdat zij 

veelal deze obstakels willen vermijden.     

De meeste schade aan de weg is veroorzaakt door meer gebruik en mn door veel vrachtwagens, 

bouw containers ,betonwagens en complete hei installaties…  

Ik verzoek u klemmend edoch vriendelijk eens goed na te denken over de verkeersveiligheid van de 

Hoge Duin en Daalse weg  , want u kunt er op wachten dat er nog meer ongelukken zullen 

geschieden. 

Er zijn opties genoeg, waarbij niet elke gebruiker of bewoner tevreden mee zal zijn , maar de 

verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij jullie voor een veilige ambiance. 

Ik kan alleen een signaal geven.  Graag hoor ik uw bericht.      

Met vriendelijke groeten 

 


