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Bijlage(n) Geen 1 ~} ~ÜV" 2012 
onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de PvdA over 

Kruising Hoofdweg Oost- Van Stamplein 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 1 november 2012ontvingen wij tijdens het vragenuur een vraag van de fractie van de 

PvdA over Kruising Hoofdweg Oost- Van Stamplein. 

Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag: 
Autoverkeer van noord naar zuid over de Hoofdweg is sinds de herinrichting van de kruising 
van de Hoofdweg Oost- Van Stamplein weer toegestaan maar van zuid naar noord niet. 

Gevraagd wordt om maatregelen of handhaving om te voorkomen dat automobilisten toch 
illegaal van zuid naar noord rijden. 

Antwoord: 

Er ligt een zogenaamde druppel in de weg om het doorgaand verkeer op de Hoofdweg Oost 

in noordelijke richting te verhinderen. Deze druppel was wat ingekort vanwege een 

inspectieput voor de riolering op die plek. Begin november is opdracht gegeven om aan de 

andere kant van de inspectieput alsnog een extra rug te realiseren om doorrijden te 

ontmoedigen. 

Tussen de rijbanen van het Van Stamplein ligt een nieuwe middengeleider. Hier is sprake 

van een doorgetrokken streep. Overrijden is dus niet toegestaan. Ter hoogte van het 

zebrapad ligt uiteraard geen rug zoals tijdens de raadsessie al is opgemerkt. Overrijden is 

hier uiteraard ook niet toegestaan. De ruggen moeten voor noodgevallen wel overrijdbaar 

zijn dus een hogere rug om het overrijden fysiek onmogelijk te maken is niet mogelijk. 
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Gebleken is dat de verkeersregels worden genegeerd ondanks duidelijke bebording en 

belijning en ondanks de inrichtingsmaatregelen. Burgemeester heeft inmiddels met de politie 

afgesproken om handhavend op te treden. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

:J. Bezuijen 
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Sport 
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