
gemeente 

Haarlemmermeer 

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 

21 30 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

cluster Beheer en Onderhoud 
Contactpersoon A Monster 

Doorkiesnummer 023 5674421 
Uw brief Verzenddaturn 

Ons kenmerk 12 0445476\secr 
Bijiage(n) Geen 'rc> 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen van de fractle - 3 /)jaRa i ,:J i 

TROTS over geplaatst verkeersbord op de 
Nieuwemeerdijk 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 15 maart 2012 heeft de fractie van TROTS schriftelijke vragen gesteld over een geplaatst 
verkeersbord op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. De borden zouden geplaatst zijn door 
een persoon die gebruik maakte van een busje van de gemeente Amsterdam. 
Hieronder gaan wij op de gestelde vragen in. 

7 .  Is het college op de hoogte van de plaatsing van deze borden en met welk doel zgn 
de borden geplaatsf ? 

Wij hebben geen opdracht gegeven tot plaatsing. Navraag bij gemeente Amsterdam 
stadsdeelraad West heeft uitgewezen dat ook zij geen opdracht hebben gegeven 
voor het plaatsen van de verkeersborden. Overigens zijn de borden, in afwijking van 
ons eigen beleid, aan een houten paal bevestigd en voldoen zij niet aan de 
richtlijnen van de wegenverkeerswetgeving. Een toezichthouder heeft op maandag 
19 maart jongsleden geconstateerd dat de borden al zijn verwijderd. Wie de borden 
heeft geplaatst en verwijderd weten we niet. 

2. Hoelang is de maafregel van kracht en waarom staat dit niet aangegeven? 

Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 1 betreft het hier een illegaal 
geplaatst verkeersbord dat niet voldoet aan de wegenverkeerswetgeving. De 
maatregel had geen rechtskracht. 
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3. Is hef gebruikelijk dat een dergelijke plaatsing in gemeente Haarlemmermeer 
gedaan wordt door een andere gemeente in dit geval Amsterdam? 

Nee. dat is het niet. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemee 
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