Geachte voorzitter, wethouder en leden,
Bedankt dat wij de gelegenheid hebben gekregen om in te spreken op 18 mei jongsleden.
Introductie
Mijn naam is Jan Hermarij. Ik woon samen met mijn vrouw op de Leidsevaart 20 in
Vogelenzang. U heeft 3 insprekers van de Leidsevaart gehoord die negatief zijn over het
plan. Ik kan u gerust stellen er zijn ook meerdere bewoners die positief zijn over het plan.
Wij hebben samengewerkt met de heer Ed Boots (bewoner Leidsevaart). Die zich hard heeft
gemaakt voor het ontwerpplan. Hij kan helaas niet bij het inspreken aanwezig zijn. De
burgemeester is zelfs bij hem langs geweest om de knelpunten met elkaar te bespreken. De
burgemeester bevestigde Ed dat de Leidsevaart gevaarlijk is en dat er iets moet gebeuren.

Geschiedenis
In 2019 zijn wij regelmatig geïnformeerd door Vincent Hoogeland, ambtenaar gemeente
Bloemendaal, over de verkeerssituatie Leidsevaart Bennebroek/Vogelenzang. Wij hebben
deelgenomen aan de discussies en overleggen in de afgelopen jaren over dit onderwerp.
Wij hebben net als de samenwerkingspartners onze ontwerpuitgangspunten mee laten
nemen naar het ontwerpteam. Wij hebben in januari 2019 een drukbezochte
bewonersbijeenkomst bijgewoond, in de Wachtkamer, waar het ontwerpteam bij de
bewoners gecheckt heeft of het op de goede weg was. Het daarop aangepaste ontwerp is in
maart 2019 per post aan de buurt verzonden.

De afwegingen
Wij zijn van mening dat het nu voorliggende voorlopig ontwerp de verkeersveiligheid met
name voor fietsers op de T-kruising Leidsevaart-Bekslaan sterk verbetert ten opzichte van de
huidige situatie en de eerder voorgestelde alternatieven.
Wel zien wij graag de positie van de voetganger verder uitgewerkt worden voor de Bekslaan
(onduidelijk waar het voetgangers pad is, nu veelal gebruikt als parkeerplaats), de brug (nu
geen duidelijk voetgangersstuk, terwijl deze er wel frequent gebruik van maken) en de
oversteekplaats Leidsevaart/Bekslaan (als voetganger snel overrennen voordat je van je
sokken gereden wordt). Wij gaan er vanuit dat dit punt verder nog wordt uitgewerkt.
Als wij terugkijken op de procedure, zijn wij heel blij met het participatietraject van de
gemeente Bloemendaal met betrekking tot de inspraak. Tevens zijn wij positief dat de
gemeente de veiligheid bovenaan zet in dit plan.
Natuurlijk is het verplaatsen van de parkeerplaatsen van de waterkant naar de huizen toe
een probleem voor de bewoners die zelf een parkeerplek op hun terrein hebben gecreëerd
of meer dat één auto voor hun huis hebben staan, maar de veiligheid is hierin belangrijker.
We hebben het zelf ook met de kade die besproken wordt. Onze ligplaats is onveilig
verklaard en wordt door de gemeente verplaatst. Maatschappelijk belang gaat voor
individueel belang.

Als we kijken naar de onveiligheid op dit moment zijn er al 3 katten dood gereden, een deur
van een auto eruit gereden en zijn gelukkig bijna-ongelukken met personen nog net aan
voorkomen.
In de huidige situatie tussen de Zwarteweg en de Vogelenzangseweg is het stuk BekslaanLeidsevaart een racebaan omdat men hier nog hard mag rijden, de rest is 30km zone gebied
(snelheden tot 100km/per uur zijn gemeten).
De parkeerplekken voor de deuren van de woningen in plaats van aan de waterkant is een
groot pluspunt zodat kinderen, slecht ter been zijnde personen en honden goed kunnen
instappen in de auto en niet eerst over een drukke weg, met te hardrijdend auto's, moeten
oversteken om in te stappen in de auto.
Daarnaast is deze locatie met het oog op de toekomst geschikt voor laadpalen voor
elektrische auto’s.
Dat we voor de veiligheid aan de Leidsevaart een aantal parkeerplaatsen moeten inleveren
en een auto voor de deur krijgen wat het zicht enigszins belemmerd hebben wij er voor over.
Wel willen we met u samen nog kijken of het aantal parkeerplaatsen aan de Leidsevaart in
dit plan nog iets uit te breiden is. Desnoods door andere locaties hierbij te betrekken.

Huidige sfeer in de buurt
De afgelopen twee weken is er onrust ontstaan bij een aantal buren over de plannen van de
gemeente over de verkeerssituatie n.a.v. een enquête verstuurd door de politieke partij Hart
voor Bloemendaal. Hierin worden sturende en bevooroordeelde vragen gesteld over het
plan. Deze enquête is door meerdere mensen om die reden dan ook niet ingevuld. Wij
sturen u deze enquête mee als bijlage.

Conclusie
Wij vinden het zeer teleurstellend dat zo wel de partij Hart voor Bloemendaal als de
buurtgenoten nu in protest komen. Vanuit de gemeente is er uitgebreid gesproken met alle
belanghebbenden, inclusief de buurtgenoten.
Wij verzoeken daarom de leden van de commissie stem alsjeblieft voor het ontwerpplan. En
laten we samen met de buurtgenoten, passen en meten en individuele belangen overboord
gooien gaan voor een veilige Leidsevaart.
Dank voor uw aandacht.
Jan Hermarij/Wendy Frankhuizen
Leidsevaart 20
2114 AC Vogelenzang
06-15281137

