
 
Betreft:  
Inspraak reactie VO reconstructie Slaperdijkweg (commissie beheer), 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Al een jaar lang ben ik mijzelf aan het ergeren aan de gang van zaken rond om de nieuwe 
indeling van onze straat. Iedere keer als ik terug ben van mijn werk op zee moet ik rekening 
houden met jullie als gemeente. De vervelende dingen waar jullie de mensen mee opjagen 
en opzadelen, hun vrijheid af te pakken door ze te laten betalen om de auto voor de deur te 
zetten. En sterker nog laten betalen als je bij iemand op bezoek wilt. Werkelijk te krankzinnig 
voor woorden. 
 
 
In het verleden hebben we met de gemeente een aantal klankboord sessies gehad, dit was 
nog voor de parkeerbeleid wijziging. Hierbij wilde de bewoners wel meewerken met het 
eventuele opzegging van de opritten. Maar vandaag de dag zijn de kaarten anders geschud, 
en stelt u de veiligheid en leefbaarheid van de bewoners en de verkeersgebruikers op het 
spel. Ik kan u verzekeren daar gaan wij als dijkbewoners niet in mee. 
 
 
In het voorlopig ontwerp worden nu dingen voorgesteld die overbodig zijn, denk aan de 
slinger in de weg en een fietspad op de volledige wegbreedte.  Verkeersdrempels en/of 
plateaus waren niet gewenst vanwege de niet onderheide woningen. Wat wordt er 
voorgesteld: een 30km verkeersplateau aan het begin van de staat! De 30km is prima, maar 
een plateau niet! 
 
Het lijkt erop dat de gemeente heeft gekozen voor een ware kermis indeling met 
spuuglelijke rode loper van asfalt. Ik ben tegen de fietsstraat indeling en zie het liefst het 
fietspad verplaatst worden naar de overkant van de straat, of afbuigend naar het sportpark 
vanaf de barrière. De argumenten die zijn aangedragen om de opritten op te heffen slaan 
kant nog wal, de opritten kunnen behouden worden door het fietspad te verleggen, als er al 
veiligheidskwesties waren, is dat nooit geweest vanwege de opritten. 
 
 
De indeling van de parkeervakken is aan het begin van de straat erg onlogisch in gedeeld, 
namelijk zes plekken voor in totaal tien gezinnen. De mensen wonend aan het begin van de 
dijk gaan al hun voertuigen bij andere buren voor de deur zetten die een dubbele 
parkeerstrook voor de deur hebben. En ik kan u verzekeren daar zit niemand echt op te 
wachten. De bewoners gaan hun auto ook niet op de Vlietweg-parkeerplaats zetten. In de 
avond uren stikt het hier van de criminaliteit en wordt geregeld gebruikt als: illegale vuil 
stortplaats; drugshandel; lachgas gebruik; luide muziek feestjes; auto-wedstrijdjes.  
 
 
Dit probleem is meermaals gemeld aan de gemeente, en tot op de dag vandaag is er vrij 
weinig veranderd. Ik pleit voor een veilige woonomgeving zonder al te veel sores tussen 



buren over het parkeren. Als de plannen voor het opheffen van de uitritten worden 
doorgezet, zal ik juridische stappen ondernemen.  
 
Ik blijf strijden voor mijn recht, leefbaarheid en veiligheid voor mijn kinderen, mijn 
huisdieren, en dat van medebewoners, en er gaat niet eerder een schep de grond in voordat 
er een ontwerp ligt naar onze tevredenheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dhr. Smidt 


