
Geachte bestuurders, 

 

Met ontsteltenis heb ik kennis genomen van het Voorlopig Ontwerp, betreffende de Slaperdijkweg. 

Het doel van dit ontwerp is dat de leefbaarheid van de weggebruikers en bewoners verbeterd gaat 

worden. Niets is echter minder waar. 

Voor ons als bewoners wordt de situatie super onveilig en tegelijkertijd ook voor de fietsers en 

andere weggebruikers. Het zal leiden tot grote frustraties, ongelukken en letselschades. Er wordt een 

ontwerp geschetst waarbij wij als bewoners rekening moeten gaan houden met fietsers, brommers, 

scooters, race fietsers die van 2 kanten tegelijk kunnen gaan komen. Als wij vanuit de parkeerplaats 

de weg op moeten draaien moet je echt ogen in je achterhoofd hebben om niet toch een loeihard 

rijdende racefietser te ontwijken, of net het portier openend. Bovendien wordt de ruimte voor 

fietsers nog breder, wat betekent dat er nog harder gefietst en gereden gaat worden. 

De meest veilige situatie is voor fietsers als er een vrij fietspad is, gescheiden van de weg. Dit is er al. 

Het enige wat wij graag willen als bewoners is ofwel versmallingen in het bestaande fietspad, om de 

snelheid te dempen, ofwel het fietspad naar de dijk te verplaatsen, waar de voorkeur naar uitgaat. 

Het plan zoals nu gepresenteerd is pure verspilling van gemeenschapsgeld. Kostbaar en een 

verslechtering van de bestaande situatie voor ons en alle weggebruikers. 

 

Bovendien komt er een saaie heg, een eenheidsworst, die de biodiversiteit niet ten goede komt. Wij 

onderhouden al tientallen jaren de groenstrook van de gemeente. Overigens met veel plezier en een 

verscheidenheid aan planten voor de bijen, vlinders en andere insecten. Hierdoor hebben wij ook 

veel verschillende soorten vogels in onze omgeving. Mijn voorstel zou zijn, plant verschillende hagen 

met verschillende bloeitijden op de plekken waar bewoners hun eigen stukje groenstrook niet 

verzorgen. 

VERSLECHTER DE BIODIVERSITEIT NIET. 

 

Ik wil u er op wijzen dat WIJ ALS BEWONERS hier wonen en leven. Het is onze leefomgeving! En wij 

willen graag samen met de gemeente overleggen, wat wijsheid is. Maar wij willen niet dit onzalige 

plan door de strot geduwd krijgen. 

DE FIETSERS ZIJN HIER TE GAST, NIET WIJ! 

En ik kan u verzekeren, dat wij ons met hand en tand onze leefomgeving zullen verdedigen. 

 

Mijn verzoek is, dat u komt kijken naar de bestaande situatie en echt met ons in gesprek gaat en u 

zich beraad alvorens een besluit hierover te nemen. 

 

Groet, 

Mevr. Sijtema 

 


