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Uw brief   

Ons kenmerk X.2020.01461  
Bijlage(n) Informatievoorstel drempels  

Onderwerp Drempel Hoofdvaart Abbenes  

Op 30 januari van dit jaar waren wij op uitnodiging van de dorpsraad aanwezig bij de 
jaarvergadering in het dorpshuis. Namens de gemeente wethouder Marja Ruigrok, Marcel Leek 
en Gerjan Beijer. Een goed bezochte avond met een gevarieerde agenda. Maatschappelijke 
thema’s, actuele zaken en verkeersonderwerpen. Een agenda waaruit enorme betrokkenheid 
spreekt. Wethouder verkeer Marja Ruigrok heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken 
van de Duinpolderweg. Ongetwijfeld heeft u gehoord dat Provinciale Staten van Noord-Holland 
op 25 mei heeft besloten om alleen in te zetten op het opwaarderen van de (Nieuwe) 
Bennebroekerweg tussen de N205 en de A4 en de andere onderdelen niet op te pakken. In de 
jaarvergadering heeft de dorpsraad de gemeente gevraagd om naar de verkeerssituatie te 
kijken op de Hoofdvaart Westzijde ter hoogte van de oversteek bij Langerak. 
 
De situatie is bekeken 
Samen met de voorzitter Bas van Eerden is op 12 februari 2020 de situatie ter plaatse bekeken. 
Tijdens dit locatiebezoek hebben we samen verschillende opties doorgenomen.  
Eerder dit jaar is een verkeersonderzoek naar het rijgedrag gedaan. Onze verkeerskundigen 
hebben alle informatie verwerkt tot een inrichtingsvoorstel voor een extra drempel in Abbenes. 
Dit voorstel is voorgelegd aan alle nood- en hulpdiensten. 
 
Plannen om de verkeerssituatie aan te passen 
Bij deze brief ziet u het ontwerp om de veiligheid van de Hoofdvaart Westzijde te verbeteren. 
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Contact 
Graag horen we uw vragen of opmerkingen over dit ontwerp. U kunt dan contact opnemen met 
de heer Bas van Eerden (voorzitter dorpsraad); ook kunt u contact opnemen met de heer Leek, 
gebiedsbeheerder Haarlemmermeer Zuid via telefoonnummer 0900 1852. 
 U kunt ook een e-mail sturen aan info@haarlemmermeer.nl, onder vermelding van 
 “Kenmerk X.2020.01461, Gebied Zuid”. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Gemeente Haarlemmermeer, 
namens deze, 
Gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuidoost, 
 
 
 
Jos Bontekoe 
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