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Betreft: bezwaar tegen Spoorvariant Duinpolderweg

Geachte mevrouw Post,
Hierbij dienen wij bezwaar in tegen de Spoorvariant Duinpolderweg. Volledigheidshalve
bevestigen wij u dat wij bezwaar hebben tegen alle varianten die tussen Hillegom/De Zilk en
Bennebroek/Vogelenzang in liggen.
Hart voor Bloemendaal is een politieke vereniging. Wij komen op voor de belangen van de
inwoners van Bloemendaal. De spoorvariant is naar onze mening een zeer slechte variant. De
afslag bij Vogelenzang ter hoogte van de Bartenweg, zal zorgen voor heel veel extra verkeer
op de Vogelenzangseweg en Leidsevaart. Ook zal sprake zijn van een toename van verkeer op
de N208 tussen Heemstede en Hillegom en dat is ongewenst. Verkeer dat ook zal gaan
‘sluipen’ richting de Nieuweweg in Hillegom. Deze weg is ongeschikt voor veel verkeer. Ook
zal het verkeer vastlopen als het via de kruising N208/Zwarteweg in Bennebroek, richting de
Centenbrug gaat rijden en vervolgens naar de afslag bij de Bartenweg.
Deze variant is hoe dan ook slecht voor de inwoners van de kernen Vogelenzang en
Bennebroek.
Tenslotte wijzen wij u op het ontbreken van nut en noodzaak van de Duinpolderweg. In de
Staten van Zuid-Holland is onlangs besloten om een stevige pas op de plaats te maken. Eerst
moeten nut en noodzaak vaststaan. Wij verzoeken u het voorbeeld van uw collega
gedeputeerde mevrouw De Bondt in Zuid-Holland te volgen en het verder voortborduren op
de tot nu toe getoonde varianten te staken. Dit is allemaal zinloos. Er is al veel te veel
belastinggeld verspild en dit valt gewoon niet meer uit te leggen.
Wij verzoeken u over te gaan tot de orde van de dag en ons belastinggeld aan nuttige
projecten te besteden.
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