Van: Elly
Verzonden: vrijdag 2 maart 2018 14:22
Aan: Griffiebureau
Onderwerp: Probleem Spaarndam
Geachte Heer/Mevr.
Graag willen wij de gemeente raadsleden uit nodigen eens een ritje over het Dorp, (en
de Dijk) te maken vanaf de Nieuwe Rijweg richting Grote Sluis.
En eens te ervaren hoe de dijk is toegetakeld met belachelijke paaltjes. (Super veel Paaltjes)
Te gek voor worden zoveel, en levens gevaarlijk voor fietsers.
Wij wonen hier al ons hele leven en dit belachelijke gedoe is nog nooit geweest om daarmee
het verkeer af te remmen.
Waar zijn ze in godsnaam mee bezig, het is er alleen maar gevaarlijker op geworden.
Waarom moet er nu ineens aangeven worden waar de trappetjes zijn om beneden aan de
dijk te komen, die zijn al jaren op de zelfde plek.
Super vreemd dit, het lijkt wel of er nu nieuwe bewoners zijn gekomen die het dorp liefs
auto vrij willen maken, belachelijk .
Laat het dorp zo als het was het is altijd goed gegaan met het verkeer.
De dijk bestaat nu alleen uit paaltjes, als je met de auto over het dorp gaat, is haast niet te
doen om de paaltjes te ontwijken.
Waar is dit allemaal voor nodig?????
Wie bedenkt dit, zoveel op dit stukje dijk, echt super belachelijk.
Dan nog even mijn kinderen moesten ook over de dijk naar de andere kant van het dorp het
dat is toen ook goed gegaan zonder paaltjes.
Dus waarom nu die problemen, en gezeur van die nieuwe bewoners.
Ons Kleinkind loopt nu meer gevaar zins er paaltjes zijn, echt levens gevaarlijk niet genoeg
ruimte voor de fietser, en lopen is al helemaal gevaarlijk, belachelijk allemaal.
Graag willen wij dat dit even bij alle raadsleden onder de aandacht gebracht word, en dat er
dan is echt iets aangedaan word dit kan echt niet zo.
Hoop dat hier echt iets mee gedaan word.
Hoor het heel graag, en dat de paaltjes zo snel mogelijk worden weggehaald.
En ons Dorp weer ons Dorp word.

Met vriendelijke groet.
P.J. van Lieshout

