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Geachte raadsleden, burgemeester en wethouders

Vanuit de wijk Welgelegen is geschokt gereageerd op de ontwikkelingsintentie van de
Europaweg!
Het idee om van deze brede doorgaande autoweg een smallere straat te maken met meer groen
en minder autoverkeer is voor onze wijk een doorn in het oog. De Europaweg is nu een
doorgaande route waar het verkeer, buiten de stad om naar Heemstede en Hoofddorp kan
rijden. Bij het autoluw maken van deze route kiest het autoverkeer een andere route naar
Heemstede (en Hoofddorp). Eén van de logische routes zal dan over de Rustenburgerbruggen
zijn.
De laatste jaren is de druk op wijk Welgelegen, door alle verkeersveranderingen, enorm
gegroeid. Veel hebben wij, als wijkraad Welgelegen, in de afgelopen jaren al aan de
Gemeente aangegeven, maar hieronder nog even een kleine opsomming:
 De geïntensiveerde OV-route (m.n. de extreem vervuilende Dieselbussen van R-Net) door
onze wijk (extra verkeer en trillingen, geluidshinder en extreem verslechterde
luchtkwaliteit)
 Het voornemen van woningbouw aan de Spoorzone-West (meer verkeer door onze wijk)
 Het veranderde beleid dat hulpdiensten (tot laat in de avond/nacht) met sirene over de
Rustenburgerlaan rijdt (meer geluidshinder in onze wijk)
 Het voornemen van duizenden nieuwe woningen in de stad betekent duizenden extra
auto’s over de Rustenburgerbruggen en de Buitenrustlaan/Rustenburgerlaan.
 Het eenrichtingsverkeer Gedempte Oude gracht (meer verkeer door onze wijk)
 Het eenrichtingsverkeer Spaarne (meer verkeer door onze wijk)
 Het autoluw maken binnenstad (meer verkeer door onze wijk)
 Het voornemen van de Gemeente Heemstede om doorgaand verkeer van Zandvoort naar
Hoofddorp om te leiden via Haarlem (meer verkeer door onze wijk)
 Het autoluw maken van de Amsterdamse vaart (meer verkeer door onze wijk)
 Het autoluw maken van de Churchilllaan (meer verkeer door onze wijk)
Wij vinden dat het zo niet langer kan!
Ondanks al onze inspanningen richting de Gemeente om de leefbaarheid, veiligheid en
gezondheid in onze wijk te behouden en te vergroten, wordt deze aan alle kanten teniet
gedaan. Wij denken graag mee met de Gemeente en haar problematiek rondom deze thema’s
en komen ook met oplossingen, maar willen wel graag gehoord worden en serieus genomen
worden!
Dat wij niet serieus genomen worden, blijkt nu weer uit het feit dat er in de “concept
ontwikkelvisie van de Europaweg” geen rekening wordt gehouden met het feit dat
verkeersvermindering daar opnieuw verkeersvermeerdering van de Rustenburgerbruggen
betekent.
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Bovendien wordt er ook geen rekening gehouden met de plannen die er liggen (o.a. in de
SOR) voor een overstap-busstation aan de westkant van de Europaweg. Het zogenaamde
Buitenrust OV-knooppunt op de kop (westkant) van de Europaweg/Schipholweg. Deze
plannen zouden een oplossing kunnen zijn voor onze wijk!
U geeft (in uw brief van 8 april 2019 met uw kenmerk 2019130454) aan graag met ons in
gesprek te blijven en dat willen wij ook graag. Maar u zult begrijpen dat de moed ons in de
schoenen zakt als wij, ondanks al onze inspanningen richting de gemeente, nu bij de nieuwe
plannen voor de herinrichting van de Europaweg niet ingelicht worden. Bij toeval ontdekken
wij dat deze plannen enorm veel gevolgen heeft voor onze wijk.
Wij hopen dat de Gemeente actie onderneemt om ook voor onze wijk de leefbaarheid te
vergroten!
Namens wijkraad Welgelegen
Met vriendelijke groet,

John van de Gevel, secretaris wijkraad Welgelegen.

