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Bijlage(n) Geen 
onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de HAP over 

gesloten verklaring Zweilandstraat Buitenkaag 

Geachte heer, mevrouw, 

2 4 APR. 2013 

Tijdens het vragenuur van 4 april jl. is door de fractie HAP een vraag gesteld, waarvan is 

toegezegd dat deze schriftelijk wordt beantwoord. Onderstaand treft u de beantwoording 

aan. 

Vraag: 

Voorheen gold voor de Zweitandstraat in Buitenkaag een gesloten verklaringen. Vanaf de dijk 

stond een bord dat je er niet in mocht rijden. Deze is verwijderd en inwoners vragen nu om 

terugplaatsing van het bord, maar volgens de gemeente is daarvoor een verkeersbesluit 

nodig. Kunt u uitzoeken of dit zo is, en of terugplaatsing van het bord mogelijk is? 

Antwoord: 

Tot 2011 gold aan één zijde van de Zweilandstraat, bij het kruispunt met de Eimerstraat in 

de richting van de Hoofdweg- Oostzijde, een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen 

(d.m.v. bord C12). Deze geslotenverklaring was bedoeld ter voorkoming van sluipverkeer 

tussen de Huigsloterdijk en de Hoofdweg-Oostzijde. 

Helaas bleek dit bord lastig handhaafbaar en werd het in de praktijk vaak genegeerd. 

Daarnaast ondervonden omwonenden hinder van deze maatregel als gevolg van 

omrijdbewegingen. Vandaar dat dit bord in 2011 is verwijderd. Bewoners en dorpsraad zijn 

hier destijds over geïnformeerd. 

We hebben in 2012 op verzoek van de dorpsraad gekeken naar andere opties, zoals een 

geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer, 

snelheidsremmende maatregelen, het instellen van eenrichtingsverkeer of een fysieke 

afsluiting. De conclusie daarvan was dat al deze opties nadelen opleveren op het gebied van 

handhaafbaarheid, bereikbaarheid voor bewoners en hulpdiensten en kosten. Vandaar dat 

we in 2012 hebben gekozen om geen maatregelen te treffen. 
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De Zweilandstraat is voldoende breed voor normaal parkeergebruik door bewoners aan één 
zijde van de weg. Momenteel wordt in de straat enige overlast ondervonden als gevolg van 

het parkeren van werknemers van Van Lent. Op dit moment is in Buitenkaag een 
parkeerterrein voor deze parkeerders in voorbereiding. Dit zal de doorstroming en de 
verkeersveiligheid op de Zweilandstraat verbeteren. Een geslotenverklaring voor 
motorvoertuigen en plaatsing van het bord is voor deze overlast geen oplossing. 

In de verwachting hiermee de vraag beantwoord te hebben. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
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