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Geachte heer, mevrouw. 

Vorig jaar is de wijk Centrum West in Nieuw-Vennep ingericht als 30km zone. Gelijktijdig zijn 
hier fietsstroken op de Hoofdweg Westzijde en een schoolzone aangelegd. Deze projecten 
zijn in de zomer van 2013 vanuit het Deltaplan Bereikbaarheid gecombineerd uitgevoerd met 
geplande verhardingswerkzaamheden aan het asfalt van de Eugénie Prévinaireweg. Begin 
februari hebben wij een wandeling met betrokken bewoners en vertegenwoordigers van de 
dorpsraad en de school gemaakt om de verkeersknelpunten in de wijk te inventariseren. Een 
verslag van de gemaakte opmerkingen tijdens deze wandeling is bijgevoegd. De 
inventarisatie van de knelpunten die bewoners en gebruikers ervaren, was de eerste stap in 
de evaluatie van de 30km maatregelen in Nieuw-Vennep Centrum West. 

Uit de evaluatie blijkt dat met name in de Eugénie Prévinaireweg en Hoofdweg Westzijde 
nog problemen worden ervaren. Deze kunnen deels door eenvoudige maatregelen worden 
opgelost, zoals het (verplaatsen van palen. Deze eenvoudige maatregelen zullen wij de 
komende maanden uitvoeren. Hierin nemen we ook het gebruik van de Eugénie 
Prévinaireweg door de politie in na afstemming met de burgemeester mee. In overleg met de 
politie wordt de onduidelijkheid over de verkeerssituatie op de Venneperstraat nu opgepakt. 
Het grootste ervaren knelpunt is echter het sluipverkeer vanuit het centrum (met name de 
Symfonie) dat de Hoofdweg Westzijde en de Eugénie Prévinaireweg gebruikt. Het soort 
verkeer en de inrichting van deze wegen sluiten volgens de bewoners niet op elkaar aan. 

Dit ervaren knelpunt is niet eenvoudig op te lossen. Voorkomen moet worden dat 
maatregelen de overlast verplaatsten naar omliggende straten. Daarom gaan wij samen met 
de bewoners van Nieuw-Vennep Centrum West onderzoeken welke (middel)lange termijn 
maatregelen mogelijk en wenselijk zijn en welke effecten die zullen hebben op de 
verkeersstromen in de wijk en het aangrenzend wegennet. Hiervoor organiseren we op 
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15 april 2014 een workshop voor de bewoners van de wijk. De vertegenwoordigers van de 
dorpsraad, school en bedrijven worden ook uitgenodigd. De verzonden brief met de 
uitnodiging is bijgevoegd. 

Afhankelijk van de uitkomst van deze workshop volgt een voorstel over het vervolgtraject. 
Enerzijds kan dit zijn dat een vervolgproject wordt opgenomen in het Deltaplan 
Bereikbaarheid voor de verkeerscirculatie in Centrum-West. Anderzijds kan het voorstel zijn 
om voorlopig geen aanpassingen aan de wegenstructuur te doen en de situatie te 
accepteren zoals deze nu is, eventueel met kleinschalige aanvullende maatregelen. 

De uitkomsten van de workshop en het eventuele verdere vervolgtraject wordt in de 
volgende voortgangsrapportage van het Deltaplan Bereikbaarheid opgenomen. 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

C.J. Loggen 
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Luchthavenzaken 


