
Geachte College, 
 
U zult aanstonds het voorlopig ontwerp voor de reconstructie Slaperdijkweg voorgelegd krijgen en 
daarover een besluit te nemen. 

Er was een goede orde in samenspraak die heeft plaats gevonden, echter de uitwerking daarvan zoals die 
nu in het voorlopig ontwerp staat geeft geen enkele reden voor tevredenheid. 
Als bewoner zie ik van de ingebrachte punten dat ze minimaal gerealiseerd worden in het huidige plan. 
Het ontwerp gaat zoals het er nu ligt enkel verliezers opleveren. 
De bewoners van de Slaperdijkweg hebben niet gevraagd om deze renovatie. 
Wat er nu ligt aan plan gaat ver zijn doel voorbij, uiteindelijk ging het enkel om het wegdek te vervangen. 

De reactie van mijn mede bewoners van de Slaperdijkweg geven het volgende vooruitzicht: 
    • De teruggang in veiligheid voor de weggebruikers, en dan met name de fietsers, die u zo'n warm hart 
toedraagt. 
    • De schades die gaan ontstaan door de bijzondere verkeershandelingen. 
    • De teruggang in leefbaarheid voor de bewoners door verschillende ontwerpen. 
    • De vermenging en kruisen van verkeersstromen waar dat niet nodig is. 
    • Het verliezen van inritten terwijl een projectplan “gereguleerd parkeren” met vergunningen op stapel 
staat. 
    • Een afzichtelijke haagrand die gedoemd is te mislukken, daar is niemand blij mee. 
    • Het openbare perk wordt door de bewoners van de Slaperdijkweg zelf al ruim 30 jaar verzorgd. 
    • Het besteden van gemeente gelden (van mede bewoners) aan een dermate verslechtering van wat 
geen probleem was. 
 
Er was hier geen probleem, alleen dat fietspad was een ergernis, bron van schade en valpartijen. 
 
Daarom is breed aangedragen om het fietspad langs de dijk te leggen. 
Dit is ook een goedkopere oplossing. 
 
Het “boeren hek” is er als afsluiting, die verwijderd wordt als de Slaperdijkweg als omleidingsroute 
gebruikt gaat worden. Bij zo'n omleidingsroute is het eerder fout gegaan met o.a. twee streekbussen en 
vrachtverkeer. 
 
Ook de geplande huisvuil verzamel plekken zijn voor mij als oudere een grote verslechtering, dat 
erkennen veel bewoners. 
 
Deze punten stemmen ons treurig, sceptisch en wantrouwend. 
Want de veiligheid knelpunten en de te verwachten verkeersruzies en escalaties die hier gecreëerd 
worden, wil niemand op de Slaperdijkweg. 
Wanneer u zou besluiten om dit werkelijk te gaan uitvoeren, zullen er nog veel kosten bijkomen aan 
procesvoering en verbeteringen. 

U wordt gevraagd zich nog een keer te beraden alvorens een besluit te nemen. 
 
Laat uw besluit niet leiden tot het begrip van “Burgertje pesten” maar voor een oplossing van een niet 
door ons gemaakt probleem. 

Groet, 
Dhr. Dekker  
 


