
gemeente 
Haarlemmermeer 

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

Cluster 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Uw brief 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

Bedrijfsvoering en Projecten 
Anouk Busger op Vollenbroek 
023 567 35 65 

14.069282\bp Q c t L / l m ^ 
Geen J 

Oversteekplaatsen heringerichte Kruisweg 

Verzenddatum 

2 8 JAN. 2014 

Geachte heer, mevrouw. 

Afgelopen najaar bleek dat de afritten bij twee van de vier voetgangersoversteken op de 
heringerichte Kruisweg erg steil zijn. Vervolgens zijn, onder andere door uw raad, vragen 
gerezen over de betrokkenheid in het voortraject van de Belangengroep Gehandicapten 
Haarlemmermeer (BGH). 

De BGH is betrokken geweest bij de planvorming zoals te doen gebruikelijk bij 
(grootschalige) inrichtingsprojecten. In 2012 is er overleg geweest tussen de gemeentelijk 
projectmanager en een vertegenwoordiger van de BGH over het ontwerp en in het bijzonder 
over de parkeerplaatsen voor gehandicapten. Om de slechtziendenroute op een goede 
manier in te passen, is ook deze vooraf met de BGH besproken. 

In het voorjaar van 2013 heeft de BGH de plantekeningen ontvangen en advies gegeven. De 
BHG gaf daarbij aan dat op- en afritjes in het ontwerp ontbraken of de helling in ieder geval 
niet duidelijk was. Waar het trottoir ter hoogte van de oversteekplaatsen hoger ligt dan de 
rijbaan, zijn daarom op- en afritjes ingepast in de vorm van banden met een schuine rand. 

Deze schuine banden blijken nu dus echter te steil. Omdat aanpassing daarvan enige tijd 
vergt, is er begin december 2013 een tijdelijke oplossing gerealiseerd met verlaagde trottoirs 
en afwijkende smallere banden. De extra brede banden langs de rijbaan, waaronder die met 
een schuine rand, zijn op maat gemaakt. 
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Als definitieve oplossing wordt eveneens een verlaagd trottoir voorzien. Deze definitieve 
oplossing is recent ter plekke besproken met een vertegenwoordiger van de BGH en deze is 
akkoord. De nieuwe schuin aflopende brede banden moeten op maat gemaakt worden en 
kunnen naar verwachting begin van dit voorjaar geplaatst worden. 

Het inzicht ten aanzien van de toegankelijkheid van oversteekplaatsen voor minder-validen 
dat in deze casus is ontstaan, zal voortaan vanzelfsprekend ook bij andere 
inrichtingsprojecten worden meegenomen. 

Overigens is bij de gelegenheid van de schouw met BGH meteen de nieuwe situatie rond 
het gebouw Lugano besproken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, ^ deC5^rgemeester, 


