Geachte toehoorders Vergadering Commissie Grondgebied 18 mei ‘21
Ik ben Hans Parson, al 45 jaar woon ik samen met mijn partner aan de Leidsevaart 16 te
Vogelenzang. Wat betreft uw agendapunt Herinrichting van de kruising BekslaanLeidsevaart neem ik dat u onze reactie (van Th. Brogt en van mij) op het plan en onze
inspreekronde en/of -teksten op de Beeldvormende avond hebt gevolgd, ik zal ik dit dan ook
niet herhalen. Wel heb ik dit.
Samen met onze buren Leidsevaart 14 hebben wij een officiële uitrit, zie schets. U vraagt zich
vast af waarom wij ons eigenlijk druk maken, welnu zeker wel. Ten eerste hebben ook wij
beslist geen behoefte aan veel optrekkend/afremmend/milieubelastend verkeer op de rijweg
tijdens de spitsen in de situatie van de geplande oversteek van fietspad langs de vaart naar
de woningzijde ter hoogte van de huisnrs. 29/30 Bennebroek. Verder zien wij ons niet als
fervente fietsers vrijwel dagelijks de rijweg heen en terug oversteken tussen de geparkeerde
auto’s door om het geplande fietspad op en af te gaan; kennelijk wordt gedacht dat wij ons
met fiets aan de hand over het smalle voetpad langs de aan woningzijde geparkeerde auto’s
zonder schade te berokkenen heen en weer naar die mallotige oversteek moeten komen.
Overigens: helpt u ons als wij lopend brieven deponeren in de bij de Wachtkamer aanwezige
brievenbus ten zuiden van de kruising met de Bekslaan ??
Geachte commissieleden, ik heb er nog geen slapeloze nachten van maar gisteravond kon ik na mijn
concept inspreektekst toch niet zo gauw de slaap vatten maar vlieg ik wel sluimerend over de
verbindingswegen in onze omgeving vanuit Zwaanshoek met z’n stop/start plekken, 30 KM-wens en
fietssuggestiestroken, daarna over de Meerweg in Bennebroek met z’n fietssuggestiestroken en waar
de auto te gast is en vertraag ik over de prima vernieuwde Vogelenzangsedorpstraat met de felgele
oversteken, fietssuggestiestroken, waar ook de auto op de versmalde rijweg met 30 KMgebodsborden te gast is (alles als gevolg van diverse bewonersbijeenkomsten). Al landend vraag ik mij
werkelijk af waarom wij voor ons kleine stukje Leidsevaart na de kruising met de Bekslaan nu weer zo
nodig het buskruit denken uit te moeten/te willen vinden. Nee toch ? We kunnen ons
gemeenschapsgeld beter aan iets anders besteden binnen onze fijne Gemeente Bloemendaal.
Zoek het in andere oplossingsgerichte tips met als basis het wegverkeer als gast te beschouwen
t.o.v. het langzame verkeer en niet als dwingende spelbreker (ook 30KM-gebodsborden helpen
daartoe).
Geachte commissieleden: wij verwachten van u als advies uit uw vergadering uw nieuwe voorstellen
ter zake allereerst aan alle bewoners persoonlijk te berichten ter voorbereiding op uitvoering van de
eerder beloofde bewonersbijeenkomst en hetgeen daaruit komt als voorstel in te dienen bij de raad
en niet achteraf. Ik wens u een goede vergadering toe.
Naschrift: als verklaring van in de schets aangegeven kleuren staat i.p.v. uw zgn. kademuur
omschreven: beschoeiing/walbescherming; internetdefinitie van walbescherming luidt: nagenoeg
verticale wand tot kering van grond om afkalving van water te voorkomen, niet zijnde een
kademuur !!!
Hans Parson, 18 mei ‘21

