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Geachte leden van de raad ,
De fractie van de HAP heeft ons college spoedvragen gesteld n.a.v. de tijdelijke
verkeersmaatregelen als gevolg van de aanleg van de rotonde
Molenaarslaan/Bennebroekerweg .

1. Hoe kan het dat het college niet heeft voorzien dat de genoemde werkzaamheden
zouden leiden tot deze chaotische verkeerssituatie?
We waren ons er van bewust dat de aanleg van de rotonde ingrijpende effecten zou hebben
op de ontsluiting van de wijk. Het project is in de tijd teruggebracht van een doorlooptijd van
5 weken naar 2 weken. In het voortraject is aangegeven dat overlast onvermijdbaar is.
Ondanks het versturen van bewonersbrieven , het informeren van de scholen, aanbrengen
van vooraankondigingen op de weg , publicaties in krant en op internet, is de afsluiting
blijkbaar toch voor veel bewoners als een verrassing gekomen. Vanaf afgelopen maandag is
permanent de verkeerssituatie gemonitord en hebben we bekeken welke wijzig ingen en
aanvullende maatregelen uitgevoerd moesten worden.
Het in de spits openstellen van de bussluis Coubertinlaan, heeft de eerste dagen
onvoldoende bijgedragen aan de doorstroming.

2. Welke maatregelen gaat het college nemen om het verkeer in Floriande tot aan het einde
van de genoemde werkzaamheden in goede banen te leiden?
De bussluis Waddenweg-Deltaweg is tot het einde van de werkzaamheden volledig
opengesteld, dus ook tijdens de ochtend en avondspits. Er zijn bij de scholen op de
Waddenweg verkeersregelaars ingezet om het verkeer aldaar te begeleiden. Er zijn extra
borden geplaatst met de verwijzing naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de
bussluis Coubertinlaan; ook zijn er verkeersregelaars op de rotondes
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Deltaweg/Bennebroekerweg en Deltaweg/Nieuwe Bennebroekerweg om het verkeer daar te
begeleiden en te zorgen voor een betere doorstroming.

3. Is met deze te nemen maatregelen de veiligheid en de bereikbaarheid van de wijk door
hulpdiensten gewaarborgd?
Met de hulpdiensten zijn aparte afspraken gemaakt m.b.t. tot de genomen
verkeersmaatregelen. Er is een bypass aanwezig over het werkterrein. Deze bypass is
aangelegd t.b.v. de hulpdiensten. Over de inzet van de hulpdiensten is dagelijks contact
tussen de gemeente en de hulpdiensten. De hulpdiensten geven aan dat het geen probleem
oplevert.

4. Welke maatregelen gaat het college nemen om soortgelijke situaties in de toekomst te
voorkomen?
Gezien de ontsluitingsstructuur van Floriande waren we ons bewust van het optreden van
overlast. In dergelijke situaties moet de doorlooptijd van het werk zo kort mogelijk zijn.
De verwachting was dat beter gebruikt gemaakt zou worden van de bussluis aan de
Coubertinlaan. De aanpak van tijdelijke verkeersmaatregelen zullen we evalueren.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de burgemeester,

