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Onderzoek Verkeer
1

ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK

Dagelijks gaan inwoners van Velsen naar hun werk, school of andere afspraken. Dit doen zij
op verschillende manieren zoals met de auto, op de fiets of met het openbaar vervoer.
Voor de gemeente Velsen is het belangrijk dat de doorstroming van het verkeer, de
verkeersveiligheid en de kwaliteit van het openbaar vervoer zo goed mogelijk geregeld zijn.
De gemeente Velsen heeft al verschillende gegevens hierover, maar wil daarnaast ook graag
weten hoe inwoners de bovengenoemde zaken ervaren.
Het onderzoek onder de inwoners kent de volgende doelstellingen:
1.

Inzicht krijgen in het gebruik van de auto en door automobilisten ervaren doorstromingsproblemen

2.

Inzicht krijgen in het gebruik van de fiets en ervaren fietsonveiligheid

3.

Inzicht krijgen in het gebruik van de bus

4.

Inzicht krijgen in het parkeergedrag van bezoekers van het winkelgebied Lange Nieuwstraat

5.

Inzicht krijgen in gewenste aandachtspunten op het gebied van verkeer
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2

ONDERZOEKOPZET

Doelgroep en respons
Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Tot de onderzoekspopulatie behoren alle
inwoners die lid zijn van het Burgerpanel van de gemeente Velsen1. Daarnaast is ook aan
inwoners uit de gemeente Velsen die geen lid zijn van het Burgerpanel de mogelijkheid
geboden te participeren. Deze laatste groep heeft via een (algemene) link die op website van
de gemeente Velsen is geplaatst de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen.
De inwoners die lid zijn van het Burgerpanel zijn per e-mail benaderd met het verzoek om
deel te nemen aan het onderzoek. In de e-mail is benadrukt dat de deelname aan het
onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is. Het online veldwerk onder de leden van het
Burgerpanel verliep als volgt:
1.

De inwoners ontvingen een uitnodigingse-mail waarin ze zijn uitgenodigd om deel te
nemen aan het online onderzoek. Deze e-mail bevatte een link waarmee men direct in de
online vragenlijst terecht kwam;

2.

De vragenlijst kon via de browser worden bekeken en ingevuld;

3.

Na enige tijd is er een herinneringse-mail gestuurd naar de inwoners die nog niet aan het
onderzoek hadden meegewerkt.

Elke inwoner kon slechts één keer de vragenlijst invullen. De technische realisatie van het
online-veldwerk van het onderzoek is door DUO Market Research in eigen beheer uitgevoerd
en gemanaged.
Van 28 november 2013 tot en met 5 januari 2014 hebben de inwoners de mogelijkheid
gekregen de vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 1.563 inwoners de vragenlijst ingevuld.
Respons - totaal
1.

Via het Burgerpanel

2.

Via de website van de gemeente Velsen (algemene link)

Aantal inwoners uit de gemeente Velsen dat medewerking heeft verleend

Respons - Burgerpanel
Uitgenodigd (leden van het Burgerpanel)
Geen medewerking/geen reactie

Aantal
1.492
71
1.563

Aantal
2.196
704

Aantal inwoners/burgerpanelleden dat medewerking heeft verleend

1.492

Responspercentage

68%

1

Het burgerpanel is samengesteld uit inwoners van 18 jaar of ouder uit de gemeente Velsen. Deze inwoners

hebben zich na een schriftelijke uitnodiging via de website aangemeld.
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Onderzoek Verkeer
We hebben geanalyseerd of de gerealiseerde respons een afspiegeling van de gemeente Velsen
als geheel vormt. Uit de analyse blijkt dat jongeren en vrouwen in iets mindere mate zijn
vertegenwoordigd in de respons. Om deze lichte ondervertegenwoordiging te corrigeren, is
een herweging van de onderzoeksresultaten toegepast op leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat
de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groepen “zwaarder” meetellen. De
resultaten van het onderzoek zijn op deze manier representatief voor de gemeente Velsen als
geheel2.

Opzet vragenlijst
De vragenlijst is in nauw overleg door de gemeente Velsen en DUO Market Research
opgesteld. Voor de vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport (zie paragraaf
5.1).

Opzet rapportage
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken. In de grafieken worden de
resultaten van de gemeente Velsen als geheel weergegeven. In de bijlage zijn de resultaten per
plaats (zie paragraaf 5.2) opgenomen. De resultaten voor IJmuiden zijn gesplitst in de
postcodegebieden 1971-1972 en 1973-1976 (zie paragraaf 5.3).
Afsluitende toelichtingen van inwoners en de antwoordoptie “anders, namelijk” zijn eveneens
opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 5.4). De antwoorden van de antwoordoptie “anders,
namelijk” zijn zoveel mogelijk gehercodeerd (in een antwoordcategorie ingedeeld). De
resterende antwoorden in de categorie “anders, namelijk” zijn te divers om nog in een
antwoordcategorie in te delen.
Conform de reglementen en gedragscodes van de het College bescherming persoonsgegevens
zijn alle antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt.

2

In de rapportage worden ook n-tallen genoemd. Als gevolg van de weging van de resultaten zijn de gewogen

percentages niet terug te rekenen tot de genoemde n-tallen.
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3
3.1

RESULTATEN
Belangrijkste bezigheid op werkdagen

We hebben de inwoners als eerste gevraagd wat hun belangrijkste bezigheid op werkdagen is.
Ruim de helft van de inwoners (58%) werkt 20 uur per week of meer. Een vijfde is
gepensioneerd.

Wat is uw belangrijkste bezigheid op werkdagen?
één antwoord mogelijk
Ik werk 20 uur per week of meer

58%

Ik ben gepensioneerd
Ik werk minder dan 20 uur per week
Ik ben huisman/huisvrouw

20%
7%
6%

Ik ben scholier/student

4%

Ik ben werkzoekend

3%

Anders

3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De antwoorden van de optie “anders” zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.4).
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Aan de inwoners die werken en de inwoners die een opleiding volgen (n=944) hebben we
gevraagd waar hun werk cq. opleiding is. Haarlem wordt met 18% het meeste genoemd. Circa
een zesde noemt Amsterdam of IJmuiden.
Waar is uw werk of opleiding?
- gesteld aan inwoners die werken of een opleiding volgen In Haarlem

18%

In Amsterdam

16%

In IJmuiden

16%

Bij Tata Steel

5%

In Velserbroek

4%

In Santpoort-Noord

3%

In Beverwijk (niet bij Tata Steel)

3%

In Hoofddorp

3%

Schiphol

2%

In Zaanstad

2%

In Driehuis

2%

In Velsen-Noord (niet bij Tata Steel)

2%

In Alkmaar

1%

In Velsen-Zuid

1%

In Heemskerk (niet bij Tata Steel)

1%

In Santpoort-Zuid

0%

Anders

22%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

De antwoorden van de optie “anders” zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.4).
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Inwoners die werken of een opleiding volgen, hebben we eveneens gevraagd met welk
vervoersmiddel ze naar hun werk of opleiding gaan. Een ruime meerderheid (61%) gaat met
de auto naar hun werk/opleiding. De fiets wordt door een vijfde gebruikt.
Welk vervoersmiddel gebruikt u het meest om naar uw werk of opleiding
te gaan? - gesteld aan inwoners die werken of opleiding volgen één antwoord mogelijk
Auto

61%

Fiets

20%

Trein

6%

Bus

6%

Brommer/scooter

2%

Lopend

2%

Motor

1%

Boot (Fastflying ferry)

1%

Anders

1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De antwoorden van de optie “anders” zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.4).
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We hebben eveneens gevraagd of deze groep inwoners ook wel eens gebruik maakt van een
ander vervoersmiddel (dan de meest gebruikte; zie grafiek op vorige pagina)3.
Welk vervoersmiddelen gebruikt u verder om naar uw werk of opleiding
te gaan? - gesteld aan inwoners die werken of een opleiding volgen Meerdere antwoorden mogelijk
Fiets

23%

Auto

16%

Bus

13%

Trein

8%

Lopend

5%

Boot (Fastflying ferry)

4%

Motor

4%

Brommer/scooter

3%

Anders

1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De antwoorden van de optie “anders” zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.4).

3

De percentages uit beide grafieken kunnen bij elkaar worden opgeteld (om zodoende een totaal per

vervoersmiddel te berekenen).
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3.2

Gebruik auto

Aan alle inwoners hebben we gevraagd hoeveel dagen per week ze (gemiddeld) als
bestuurder gebruik maken van een auto. De meerderheid van de inwoners (87%) maakt wel
eens als bestuurder gebruik van een auto. Minder dan een zesde (13%) maakt nooit als
bestuurder gebruik van een auto.

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) als bestuurder
gebruik maakt van de auto?
7 dagen

18%

6 dagen

12%

5 dagen

16%

4 dagen

12%

3 dagen

12%

2 dagen

9%

1 dag

5%

Gemiddeld minder dan 1 dag per week

5%

Ik maak (bijna) nooit als bestuurder
gebruik van een auto

13%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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We hebben de bestuurders van een auto (n=1.414) voor een aantal locaties gevraagd hoe
tevreden ze over de doorstroming zijn. Inwoners hebben antwoord kunnen geven met: zeer
ontevreden, ontevreden, niet tevreden/niet ontevreden, tevreden, zeer tevreden. Als ze er
geen zicht op hebben dan hebben ze kunnen antwoorden met “weet niet/geen mening”4.
Bij negen van de tien locaties is het percentage inwoners dat positief (tevreden) is groter dan
het percentage negatieve inwoners (ontevreden inwoners). Alleen bij de locatie Plein 1945
(IJmuiden) is het percentage inwoners dat negatief is hoger dan het percentage positieve
inwoners.
Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de doorstroming van het
verkeer op de onderstaande locaties?
- gesteld aan inwoners die wel eens als bestuurder gebruik maken van
een auto Aansluiting Santpoortse
Dreef/Velserbroekse Dreef op N208 – 2%8%
Santpoort-Noord
Aansluiting Hoofdstraat op de N208 –
Santpoort-Noord

2%7%

18%

46%

20%

44%

Rotonde Waterloolaan –
Driehuizerkerkweg – Van den 4% 10%
Vondellaan - Driehuis

23%

Pontplein - IJmuiden 5% 15%
Rotonde Hagelingerweg – Santpoortse
Dreef – Santpoort-Noord

8%

Aansluiting Velsertunnel (zuidzijde)

9%

Marktplein - IJmuiden 5%

17%

Parkweg- ’s Gravenlust- Velsen-Zuid 6% 13%

9%
0%

Zeer ontevreden

4

Ontevreden

Neutraal

22%

23%
20%

28%

22%
40%
Tevreden

3%

20%

3% 14%

3% 14%

2%

29%

20%

20%

33%

29%

23%

4%

34%

21%

19%

Velsertraverse –Velsen-Noord 6% 14%

Plein 1945 - IJmuiden

37%

22%

20%

20%

3%

39%

20%

17%

5%

26%

1%

31%

2%

30%

25%
60%
Zeer tevreden

2%

19%

80%

100%
Weet niet

De optie “niet tevreden, niet ontevreden” is in de grafiek opgenomen als “neutraal”. De opties “weet

niet/geen mening” is afgekort tot “weet niet”.
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Inwoners die over de doorstroming bij een bepaalde locatie niet tevreden zijn, hebben dit
kunnen toelichten. In de bijlage zijn – per locatie – de toelichtingen van de inwoners
opgenomen.
Ook zijn in de bijlage andere locaties (dan de hiervoor reeds genoemde) opgenomen waarover
de inwoners ontevreden zijn wat betreft de doorstroming met de auto. Van de inwoners die
als bestuurder gebruik maken van de auto heeft 42% een andere locatie genoemd.

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

12

Onderzoek Verkeer
3.3

Gebruik fiets

Aan alle inwoners hebben we gevraagd hoeveel dagen per week ze (gemiddeld) gebruik
maken van een fiets. Viervijfde van de inwoners maakt wel eens gebruik van een fiets. Een
vijfde geeft aan (bijna) nooit gebruik te maken van een fiets.

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) gebruik maakt
van een fiets?
7 dagen

12%

6 dagen

6%

5 dagen

10%

4 dagen

9%

3 dagen

14%

2 dagen

12%

1 dag

7%

Gemiddeld minder dan 1 dag per week

11%

Ik maak (bijna) nooit gebruik van een
fiets

20%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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We hebben inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets (n=1.219) voor een aantal
locaties gevraagd hoe tevreden ze over de verkeersveiligheid zijn. Inwoners hebben antwoord
kunnen geven met: zeer ontevreden, ontevreden, niet tevreden/niet ontevreden, tevreden,
zeer tevreden. Als ze er geen zicht op hebben dan hebben ze kunnen antwoorden met “weet
niet/geen mening”5. Evenals de bestuurders van auto’s zijn de fietsers (relatief gezien)
ontevreden over Plein 1945 in IJmuiden (33% is ontevreden; 23% is tevreden). Ook zijn ze
ontevreden over het Kruispunt Marktplein/Lange Nieuwstraat in IJmuiden.

Kunt u aangeven hoe tevreden u bent als fietser over de
verkeersveiligheid op de onderstaande locaties?- gesteld aan inwoners
die wel eens gebruik maken van een fiets Rotonde Waterloolaan –
Driehuizerkerkweg – Van den 3%6% 17%
Vondellaan - Driehuis
Rotonde Van den Vondellaan – Nicolaas
Beetslaan – Hiëronymus van Alphenlaan 2%6% 17%
- Driehuis

Pontplein - IJmuiden 2% 9%

42%

Rotonde Hagelingerweg – Santpoortse
5% 14%
Dreef – Santpoort-Noord

Plein 1945 - IJmuiden

9%

Kruispunt Marktplein/Lange
Nieuwstraat - IJmuiden

30%

Velsertraverse - Velsen-Noord 4%4% 12%

Zeer ontevreden

5

Ontevreden

Neutraal

18%

23%

14%

0%

19%

24%

20%

4%

30%

Tevreden

29%

34%

2%

42%

2%

22%

26%

1%

16% 1%

27%

63%

16% 1%
40%

21%

2%

2%

32%

19%

19%

31%

32%

20%

Rotonde Lange Nieuwstraat –
4% 9%
Gijzenveltplantsoen - IJmuiden

3%

40%

18%

Kruispunt Waterloolaan/Minister van
5% 11%
Houtenlaan - Driehuis

Broekbergenplein – Santpoort-Noord 1%6%

39%

15%

30%

2%

44%

Rotonde Wüstelaan – Santpoort-Noord 1%5% 18%

25%

3%

46%

60%
Zeer tevreden

80%

100%
Weet niet

De optie “niet tevreden, niet ontevreden” is in de grafiek opgenomen als “neutraal”. De opties “weet

niet/geen mening” is afgekort tot “weet niet”.
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Inwoners die over de verkeersveiligheid bij een bepaalde locatie niet tevreden zijn, hebben dit
kunnen toelichten. In de bijlage zijn – per locatie – de toelichtingen van de inwoners
opgenomen.
Ook zijn in de bijlage andere locaties (dan de hiervoor reeds opgenoemde) opgenomen
waarover de inwoners ontevreden zijn wat betreft de verkeersveiligheid voor fietsers (43%
van de fietsers heeft een locatie genoemd). Tenslotte zijn er nog locaties opgenomen waarvan
de fietsers vinden dat het ze makkelijker gemaakt kan worden (46% van de fietsers heeft een
locatie genoemd).

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

15

Onderzoek Verkeer
3.4

Gebruik bus

Aan alle inwoners hebben we gevraagd hoeveel dagen per week ze (gemiddeld) gebruik
maken van de bus. Van de inwoners maakt 71% (bijna) nooit gebruik van de bus.

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld)
met de bus reist?
7 dagen

0%

6 dagen

0%

5 dagen

3%

4 dagen

2%

3 dagen

2%

2 dagen

3%

1 dag
Gemiddeld minder dan 1 dag per week

5%
15%

Ik maak (bijna) nooit gebruik van de bus

71%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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We hebben inwoners die (bijna) nooit gebruik maken van de bus (n=1.129) gevraagd wat de
redenen hiervoor zijn. De belangrijkste redenen om (bijna) geen gebruik te maken van de bus
zijn: auto is makkelijker (55%), kan gebruik maken van de fiets (40%) en de bus kost te veel
tijd (38%).

Wat zijn de redenen dat u (bijna) nooit gebruik maakt van de bus?
- gesteld aan inwoners die geen gebruik maken van de bus Meerdere antwoorden mogelijk
Auto is makkelijker

55%

Ik kan gemakkelijk op de fiets

40%

Bus kost te veel tijd

38%

Bus gaat niet naar de plaats waar ik
moet zijn

28%

Bus is te duur

18%

Ik heb geen OV-Chipkaart

13%

Ik heb auto van de zaak of leaseauto

9%

Geen (opstap)halte in de buurt

3%

Bus niet comfortabel

2%

Slecht ter been/invalide

1%

Anders

6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De antwoorden van de optie “anders” zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.4).
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We hebben inwoners die wel gebruik maken van de bus (n=379) gevraagd wat de redenen
hiervoor zijn. De belangrijkste redenen om wel gebruik te maken van de bus zijn: kan op
bestemming de auto niet parkeren (29%), bus is snel en gemakkelijk (26%) en de bus wordt
gebruikt om bij het treinstation te komen om verder te gaan met de trein (26%).

Wat zijn de redenen dat u gebruik maakt van de bus?
- gesteld aan inwoners die wel gebruik maken van de bus Meerdere antwoorden mogelijk
Ik kan op mijn bestemming de auto niet
parkeren

29%

De bus is snel en gemakkelijk

26%

Ik gebruik de bus om bij het treinstation
te komen en verder te gaan met de trein

26%

Ik heb geen rijbewijs/auto

18%

De bus is goedkoop

13%

Ik heb een bus- of OV-abonnement van
mijn werk
Ik heb een OV-jaarkaart van mijn
opleiding/studie

12%
8%

Bij slecht weer

6%

Bij uitgaan/drankje drinken

5%

Ik ben slecht ter been

3%

Anders

9%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

De antwoorden van de optie “anders” zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.4).
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3.5

Bezoek winkelgebied van het centrum van IJmuiden

Aan alle inwoners hebben we gevraagd hoeveel dagen per week ze (gemiddeld) het
winkelgebied van het centrum van IJmuiden bezoeken. Bijna de helft (46%) bezoekt het
winkelgebied (gemiddeld) 1 dag of vaker. Dertig procent bezoekt het winkelgebied wel eens,
maar gemiddeld minder dan 1 dag per week. Bijna een kwart (24%) bezoekt het
winkelcentrum (bijna) nooit.

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) het
winkelgebied van het centrum van IJmuiden bezoekt?
7 dagen

0%

6 dagen

1%

5 dagen
4 dagen
3 dagen
2 dagen
1 dag
Gemiddeld minder dan 1 dag per week
Ik bezoek het winkelgebied van het
centrum van IJmuiden (bijna) nooit

3%
4%
8%
13%
17%
30%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Aan de inwoners die wel eens het winkelgebied van het centrum van IJmuiden bezoeken
(n=1.138), hebben we gevraagd hoe ze het winkelgebied meestal bezoeken. Meestal gebeurt
dit met de auto (42%), op de fiets (33%) of lopend (21%). Bezoekers die het centrum met de
auto bezoeken (n=550), parkeren veelal op het Velserduinplein (36%) en het Marktplein (23%).

Hoe gaat u meestal naar het winkelgebied van het centrum van
IJmuiden?- gesteld aan inwoners het winkelgebied wel eens bezoeken één antwoord mogelijk
Auto

42%

Fiets

33%

Lopend

21%

Bus

2%

Brommer/scooter

1%

Motor

0%

Anders

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Als u het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto
bezoekt, waar parkeert u dan meestal uw auto? - gesteld aan inwoners het
winkelgebied met de auto bezoeken één antwoord mogelijk
Velserduinplein

36%

Marktplein

23%

AH-garage

11%

Oosterduinplein en omgeving

10%

Lange Nieuwstraat

6%

Dudokplein

4%

Spaarnestraat

3%

Anders

8%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

De antwoorden van de optie “anders” zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.4).
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We hebben aan de inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden meestal met
de auto bezoeken (n=550), gevraagd hoe tevreden ze zijn over het gemak waarmee ze een
parkeerplek kunnen vinden. We hebben dit gedaan voor vijf locaties. De bezoekers hebben
antwoord kunnen geven met: zeer ontevreden, ontevreden, niet tevreden/niet ontevreden,
tevreden, zeer tevreden. Als ze er geen zicht op hebben dan hebben ze kunnen antwoorden
met “weet niet/geen mening”6.
De bezoekers zijn het meest tevreden over het gemak waarmee ze een parkeerplek kunnen
vinden op het Velserduinplein (65% tevreden; 4% ontevreden) en in de AH-garage (61%
tevreden; 4% ontevreden). Relatief het minst tevreden zijn de bezoekers over het Marktplein
(28% ontevreden; 43% tevreden) en het Dudokplein (22% ontevreden; 27% tevreden).
Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over het gemak waarmee u een
parkeerplek op de onderstaande plekken kunt vinden? - gesteld aan
inwoners het winkelgebied meestal met de auto bezoekenVelserduinplein 2%2%6%

AH-garage 2%2% 8%

Marktplein

Oosterduinplein
3% 9%
en omgeving

Dudokplein 3%

0%
Zeer ontevreden

6

10%

20%

Ontevreden

30%

Neutraal

50%

32%

2%

25%

40%

13%

43%

4%

27%

20%

19%

11%

32%

16%

15%

27%

21%

40%

23%

5%

25%

26%

39%

60%

Tevreden

70%

80%

Zeer tevreden

90%

100%

Weet niet

De optie “niet tevreden, niet ontevreden” is in de grafiek opgenomen als “neutraal”. De opties “weet

niet/geen mening” is afgekort tot “weet niet”.
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3.6

Advies aan gemeente ten aanzien van het verkeer

We hebben de inwoners de mogelijkheid gegeven aan de gemeente twee adviezen (een eerste
voorkeur en een tweede voorkeur) te geven op het gebied van verkeer7. Er zijn zeven opties
voorgelegd. Ook hebben inwoners de mogelijkheid gekregen de andere (open) optie te kiezen.
Het advies dat het meest als eerste voorkeur wordt genoemd, is het aanpakken van onveilige
punten voor de fietsen (42%). Een kwart noemt de verbetering van het autoverkeer als eerste
voorkeur.

Als u de gemeente twee adviezen ten aanzien van het verkeer zou willen
geven, wat zou u dan als advies willen geven? U kunt maximaal twee
adviezen (een eerste voorkeur en een tweede voorkeur) geven.
Onveilige punten voor de fiets
aanpakken

42%
20%

Doorstroming autoverkeer
verbeteren

25%
23%

Veiliger 30 km-gebieden
maken
Gebruik van de bus
aantrekkelijker maken
Minder verkeer op de Lange
Nieuwstraat
Meer parkeergelegenheid in
het winkelgebied van het
centrum IJmuiden maken
Het onderhoud van de wegen
verbeteren

Anders

8%
10%
6%
11%
5%
8%

Eerste
voorkeur
advies

Tweede
voorkeur
advies

5%
5%
4%
10%
4%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

De antwoorden van de optie “anders” zijn in de bijlage opgenomen (zie paragraaf 5.4).

7

Omdat niet iedereen een tweede optie heeft gegeven, tellen de percentages van de tweede voorkeur niet op tot

100%.
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4

SAMENVATTING

Algemeen
Voor de gemeente Velsen is het belangrijk dat de doorstroming van het verkeer, de
verkeersveiligheid en de kwaliteit van het openbaar vervoer zo goed mogelijk geregeld zijn.
De gemeente Velsen heeft al verschillende gegevens hierover, maar wil daarnaast ook graag
weten hoe inwoners de bovengenoemde zaken ervaren.
Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête onder alle leden van het Burgerpanel van
de gemeente Velsen. Daarnaast is ook aan inwoners uit de gemeente Velsen die geen lid zijn
van het Burgerpanel de mogelijkheid geboden te participeren. Deze laatste groep heeft via een
(algemene) link die op website van de gemeente Velsen is geplaatst de mogelijkheid gekregen
de vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 1.563 inwoners de vragenlijst ingevuld.

Belangrijkste bezigheid op werkdagen
Ruim de helft van de inwoners (58%) werkt 20 uur per week of meer; 7% werkt minder dan 20
uur. Een vijfde is gepensioneerd. Van de inwoners volgt 4% een opleiding.
Aan de inwoners die werken of een opleiding volgen, hebben we gevraagd waar hun
werk/opleiding is en op welke wijze ze er naar toe gaan. Haarlem wordt met 18% het meeste
genoemd als plaats waar wordt gewerkt of waar een opleiding wordt gevolgd. Circa een
zesde noemt Amsterdam of IJmuiden. Een ruime meerderheid (61%) gaat met de auto naar
hun werk/opleiding. De fiets wordt door een vijfde gebruikt.

Gebruik van de auto
De meerderheid van de inwoners (87%) maakt wel eens als bestuurder gebruik van een auto.
Minder dan een zesde (13%) maakt nooit als bestuurder gebruik van een auto.
We hebben de bestuurders van een auto voor tien locaties binnen de gemeente gevraagd hoe
tevreden ze over de doorstroming zijn. Bij negen van de tien locaties is het percentage
inwoners dat positief (tevreden) is groter dan het percentage negatieve inwoners (ontevreden
inwoners). Alleen bij de locatie Plein 1945 (IJmuiden) is het percentage inwoners dat negatief
is hoger dan het percentage positieve inwoners.
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Gebruik van de fiets
Viervijfde van de inwoners maakt wel eens gebruik van een fiets. Een vijfde geeft aan (bijna)
nooit gebruik te maken van een fiets. We hebben inwoners die wel eens gebruik maken van
de fiets voor een aantal locaties gevraagd hoe tevreden ze over de verkeersveiligheid zijn.
Evenals de bestuurders van auto’s de fietsers zijn (relatief gezien) ontevreden over Plein 1945
in IJmuiden (33% is ontevreden; 23% is tevreden). Ook zijn ze ontevreden over het Kruispunt
Marktplein/Lange Nieuwstraat in IJmuiden.

Gebruik van de bus
Van de inwoners maakt 71% (bijna) nooit gebruik van de bus. De belangrijkste redenen om
(bijna) geen gebruik te maken van de bus zijn: auto is makkelijker (55%), kan gebruik maken
van de fiets (40%) en de bus kost te veel tijd (38%). De belangrijkste redenen om wel gebruik
te maken van de bus zijn: kan op bestemming de auto niet parkeren (29%), bus is snel en
gemakkelijk (26%) en de bus wordt gebruikt om bij het treinstation te komen om verder te
gaan met de trein (26%).

Bezoek van het winkelgebied van het centrum van IJmuiden
Bijna de helft (46%) bezoekt het winkelgebied (gemiddeld) 1 dag of vaker (per week). Dertig
procent bezoekt het winkelgebied wel eens, maar gemiddeld minder dan 1 dag per week.
Bijna een kwart (24%) bezoekt het winkelcentrum (bijna) nooit.
Bezoekers van het winkelcentrum doen dit met de auto (42%), op de fiets (33%) of lopend
(21%). Bezoekers die het centrum met de auto bezoeken, parkeren veelal op het
Velserduinplein (36%) en het Marktplein (23%).
We hebben aan de inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden meestal met
de auto bezoeken voor vijf locaties gevraagd hoe tevreden ze zijn over het gemak waarmee ze
een parkeerplek kunnen vinden. De bezoekers zijn het meest tevreden over het gemak
waarmee ze een parkeerplek kunnen vinden op het Velserduinplein (65% tevreden; 4%
ontevreden) en in de AH-garage (61% tevreden; 4% ontevreden). Relatief het minst tevreden
zijn de bezoekers over het Marktplein (28% ontevreden; 43% tevreden) en het Dudokplein
(22% ontevreden; 27% tevreden).
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Advies voor de gemeente op het gebied van verkeer
De inwoners hebben de mogelijkheid gekregen de gemeente twee adviezen (een eerste
voorkeur en een tweede voorkeur) te geven op het gebied van verkeer. Er zijn zeven opties
voorgelegd. Ook hebben inwoners de mogelijkheid gekregen de andere (open) optie te kiezen.
Het advies dat het meest als eerste voorkeur wordt genoemd, is het aanpakken van onveilige
punten voor de fietsen (42%). Een kwart noemt de verbetering van het autoverkeer als eerste
voorkeur.
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5
5.1

BIJLAGE
Introductie e-mail en vragenlijst

Introductie e-mail
Geacht panellid,
Hierbij ontvangt u de uitnodiging om deel te nemen aan het nieuwe onderzoek van het
Burgerpanel van de gemeente Velsen.
In het onderzoek wordt er met name ingegaan op het gebruik van verschillende
vervoersmiddelen (auto, fiets, openbaar vervoer) en uw tevredenheid over het gebruik van
deze vervoersmiddelen binnen de gemeente Velsen. Het invullen van de vragenlijst zal circa 8
minuten duren.
Vanzelfsprekend is de deelname geheel vrijwillig en worden uw antwoorden anoniem
verwerkt.
U kunt met het onderzoek starten door op de onderstaande link te klikken:
[!LINK!]
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit kan via de e-mail
(a.van.grootheest@duomarketresearch.nl) of telefonisch (030-2631085).
Mede namens de gemeente Velsen wil ik u hartelijk danken voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Onderzoeksbureau DUO Market Research
Aart van Grootheest
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Vragenlijst

I. Achtergrond

Vraag 1
Wat is uw belangrijkste bezigheid op werkdagen?
1.

Ik werk minder dan 20 uur per week → door naar vraag 2

2.

Ik werk 20 uur per week of meer → door naar vraag 2

3.

Ik ben scholier/student → door naar vraag 2

4.

Ik ben werkzoekend → door naar vraag 4

5.

Ik ben gepensioneerd → door naar vraag 4

6.

Ik ben huisman/huisvrouw → door naar vraag 4

7.

Anders, namelijk:…………………. → door naar vraag 4

Vraag 2
Waar is uw werk of opleiding?
1.

Bij Tata Steel

2.

In Beverwijk (niet bij Tata Steel)

3.

In Heemskerk (niet bij Tata Steel)

4.

In Velsen-Noord (niet bij Tata Steel)

5.

In Velsen-Zuid

6.

In IJmuiden

7.

In Driehuis

8.

In Santpoort-Noord

9.

In Santpoort-Zuid

10. In Velserbroek
11. In Haarlem
12. In Hoofddorp
13. In Alkmaar
14. In Zaanstad
15. In Amsterdam
16. Anders, namelijk: ….
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Vraag 3
Welk vervoermiddel gebruikt u het meest om naar uw werk of opleiding te gaan? U kunt dit
in de eerste kolom aanvinken (let op: als u bijvoorbeeld met de fiets naar de trein gaat, dan
vult u hier trein in).
Als u ook wel eens met een ander vervoermiddel naar uw werk gaat, dan kunt u in de
rechterkolom andere vervoermiddelen (ik ga ook wel eens met) aangeven. Gaat u altijd met
hetzelfde vervoermiddel dan hoeft u alleen de kolom “ik ga het meest met” in te vullen.
Ik ga het meest met

Ik ga ook wel eens met:

(één antwoord)

(optioneel, meerdere
antwoorden)

Auto

O

O

Brommer/scooter

O

O

Motor

O

O

Fiets

O

O

Trein

O

O

Bus

O

O

Boot (Fastflying ferry)

O

O

Lopend

O

O

Anders, namelijk………….

O

O

II. Gebruik auto en waardering doorstroming
Vraag 4
Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) als bestuurder gebruik maakt van de
auto?
1.

7 dagen

2.

6 dagen

3.

5 dagen

4.

4 dagen

5.

3 dagen

6.

2 dagen

7.

1 dag

8.

Gemiddeld minder dan 1 dag per week

9.

Ik maak (bijna) nooit als bestuurder gebruik van een auto → door naar vraag 16
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Vraag 5 - 14
Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de doorstroming van het verkeer op de
onderstaande locaties? U kunt antwoorden met zeer ontevreden, ontevreden, niet
tevreden/niet ontevreden, tevreden, zeer tevreden. Als u er geen zicht op heeft dan kunt u
antwoorden met “weet niet/geen mening”.
Zeer

Ontevreden

ontevreden

Niet

Tevreden

tevreden,

Zeer
tevreden

niet

Weet niet/
geen
mening

ontevreden

5. Pontplein - IJmuiden

O

O

O

O

O

O

6. Plein 1945 - IJmuiden

O

O

O

O

O

O

7. Marktplein - IJmuiden

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

8. Parkweg- ’s GravenlustVelsen-Zuid
9. Aansluiting
Velsertunnel (zuidzijde)
10. Velsertraverse –
Velsen-Noord
11. Aansluiting
Hoofdstraat op de N208 –
Santpoort-Noord
12. Aansluiting
Santpoortse
Dreef/Velserbroekse
Dreef op N208 –
Santpoort-Noord
13. Rotonde

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hagelingerweg –
Santpoortse Dreef –
Santpoort-Noord
14. Rotonde Waterloolaan
– Driehuizerkerkweg –
Van den Vondellaan Driehuis
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Vraag 5 – 14 - toelichtingen
Kunt u aangeven waarom u niet tevreden bent over de doorstroming van het verkeer op de
onderstaande locaties? Opmerking: alleen die locaties waar inwoners (zeer) ontevreden zijn worden
hieronder getoond

Toelichting:

5. Pontplein - IJmuiden
6. Plein 1945 - IJmuiden
7. Marktplein - IJmuiden
8. Parkweg- ’s GravenlustVelsen-Zuid
9. Aansluiting
Velsertunnel (zuidzijde)
10. Velsertraverse –
Velsen-Noord
11. Aansluiting
Hoofdstraat op de N208 –
Santpoort-Noord
12. Aansluiting
Santpoortse
Dreef/Velserbroekse
Dreef op N208 –
Santpoort-Noord
13. Rotonde
Hagelingerweg –
Santpoortse Dreef –
Santpoort-Noord
14. Rotonde Waterloolaan
– Driehuizerkerkweg –
Van den Vondellaan Driehuis

Vraag 15
Zijn er andere locaties (dan de hiervoor reeds genoemde) binnen de gemeente Velsen
waarover u ontevreden bent wat betreft de doorstroming met de auto?
1.

Ja, namelijk:……………………………………………………..

2.

Nee
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III. Gebruik fiets en verkeersveiligheid
Vraag 16
Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) gebruik maakt van een fiets?
1.

7 dagen

2.

6 dagen

3.

5 dagen

4.

4 dagen

5.

3 dagen

6.

2 dagen

7.

1 dag

8.

Gemiddeld minder dan 1 dag per week

9.

Ik maak (bijna) nooit gebruik van een fiets → door naar vraag 30

Vraag 17 - 27
Kunt u aangeven hoe tevreden u bent als fietser over de verkeersveiligheid op de
onderstaande locaties? U kunt antwoorden met zeer ontevreden, ontevreden, niet
tevreden/niet ontevreden, tevreden, zeer tevreden. Als u er geen zicht op heeft dan kunt u
antwoorden met “weet niet/geen mening”.

17. Pontplein - IJmuiden
18. Plein 1945 - IJmuiden
19. Kruispunt Marktplein/Lange
Nieuwstraat - IJmuiden
20. Rotonde Lange Nieuwstraat –
Gijzenveltplantsoen - IJmuiden
21. Kruispunt Waterloolaan/Minister
van Houtenlaan - Driehuis
22. Rotonde Waterloolaan –
Driehuizerkerkweg – Van den
Vondellaan - Driehuis
23. Rotonde Van den Vondellaan –
Nicolaas Beetslaan – Hiëronymus
van Alphenlaan - Driehuis
24. Rotonde Hagelingerweg –
Santpoortse Dreef – SantpoortNoord
25. Rotonde Wüstelaan – SantpoortNoord
26. Broekbergenplein – SantpoortNoord
27. Velsertraverse - Velsen-Noord

Zeer
ontevreden

Ontevreden

Tevreden

Zeer
tevreden

Weet niet/
geen mening

O

Niet
tevreden,
niet
ontevreden
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

31

Onderzoek Verkeer
Vraag 17 - 27 - toelichtingen
Kunt u aangeven waarom u niet tevreden bent over de verkeersveiligheid op de onderstaande
locaties? Opmerking: alleen die locaties waar inwoners (zeer) ontevreden zijn worden hieronder
getoond

Toelichting:

17. Pontplein - IJmuiden
18. Plein 1945 - IJmuiden
19. Kruispunt Marktplein/Lange Nieuwstraat - IJmuiden
20. Rotonde Lange Nieuwstraat – Gijzenveltplantsoen IJmuiden
21. Kruispunt Waterloolaan/Minister van Houtenlaan Driehuis
22. Rotonde Waterloolaan – Driehuizerkerkweg – Van den
Vondellaan - Driehuis
23. Rotonde Van den Vondellaan – Nicolaas Beetslaan –
Hiëronymus van Alphenlaan - Driehuis
24. Rotonde Hagelingerweg – Santpoortse Dreef –
Santpoort-Noord
25. Rotonde Wüstelaan – Santpoort-Noord
26. Broekbergenplein – Santpoort-Noord
27. Velsertraverse - Velsen-Noord

Vraag 28
Zijn er andere locaties (dan de hiervoor reeds genoemde) binnen de gemeente Velsen die u
verkeersonveilig voor fietsers vindt?
1.

Ja, namelijk:……………………………………………………..

2.

Nee

Vraag 29
Zijn er locaties binnen de gemeente Velsen waar u zich als fietser aan ergert? Oftewel: zijn er
locaties binnen de gemeente Velsen waar het u als fietser makkelijker gemaakt kan worden?
1.

Ja, namelijk (omschrijf a.u.b. locatie en het
probleem):……………………………………………………..

2.

Nee
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IV. Gebruik bus
Vraag 30
Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) met de bus reist?
1.

7 dagen → door naar vraag 32

2.

6 dagen → door naar vraag 32

3.

5 dagen → door naar vraag 32

4.

4 dagen → door naar vraag 32

5.

3 dagen → door naar vraag 32

6.

2 dagen → door naar vraag 32

7.

1 dag → door naar vraag 32

8.

Gemiddeld minder dan 1 dag per week → door naar vraag 32

9.

Ik maak (bijna) nooit gebruik van de bus → door naar vraag 31

Vraag 31 – gesteld aan inwoners die (bijna) nooit gebruik maken van de bus
Wat zijn de redenen dat u (bijna) nooit gebruik maakt van de bus?
Meerdere antwoorden mogelijk
1.

Bus is te duur

2.

Ik heb auto van de zaak of leaseauto

3.

Auto is makkelijker

4.

Ik kan gemakkelijk op de fiets

5.

Bus gaat niet naar de plaats waar ik moet zijn

6.

Bus kost te veel tijd

7.

Ik heb geen OV-Chipkaart

8.

Anders nl:………………………………………….

→ alle inwoners die geen gebruik maken van de bus gaan door met vraag 33

Vraag 32 – gesteld aan inwoners die gebruik maken van de bus
Wat zijn de redenen dat u gebruik maakt van de bus?
Meerdere antwoorden mogelijk
1.

De bus is goedkoop

2.

Ik heb een bus- of OV-abonnement van mijn werk

3.

Ik heb een OV-jaarkaart van mijn opleiding/studie

4.

Ik gebruik de bus om bij het treinstation te komen om dan met de trein verder te reizen

5.

Ik kan op mijn bestemming de auto niet parkeren

6.

De bus is snel en gemakkelijk

7.

Ik heb geen rijbewijs/auto

8.

Ik ben slecht ter been

9.

Anders nl:………………………………………….
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V. Bezoek winkelgebied van het centrum van IJmuiden
Vraag 33
Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) het winkelgebied van het centrum
van IJmuiden bezoekt?
1.

7 dagen

2.

6 dagen

3.

5 dagen

4.

4 dagen

5.

3 dagen

6.

2 dagen

7.

1 dag

8.

Gemiddeld minder dan 1 dag per week

9.

Ik bezoek (bijna) nooit het winkelgebied van het centrum van IJmuiden → door naar
vraag 37

Vraag 34 – inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden wel eens bezoeken
Hoe gaat u meestal naar het winkelgebied van het centrum van IJmuiden?
Eén antwoord mogelijk
1.

Lopend → door naar vraag 37

2.

Fiets → door naar vraag 37

3.

Brommer/scooter → door naar vraag 37

4.

Auto

5.

Motor → door naar vraag 37

6.

Bus → door naar vraag 37

7.

Anders nl: ………………. → door naar vraag 37

Vraag 35 – voor inwoners die het winkelgebied meestal met de auto bezoeken
Als u het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto bezoekt, waar parkeert u
dan meestal uw auto?
1.

Marktplein

2.

Velserduinplein

3.

AH-garage

4.

Dudokplein

5.

Oosterduinplein en omgeving

6.

Anders, namelijk: ………………………
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Vraag 36 – voor inwoners die het winkelgebied meestal met de auto bezoeken
Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over het gemak waarmee u een parkeerplek op de
onderstaande plekken kunt vinden? U kunt antwoorden met zeer ontevreden, ontevreden,
niet tevreden/niet ontevreden, tevreden, zeer tevreden. Als u er geen zicht op heeft dan kunt
u antwoorden met “weet niet/geen mening”.
Zeer
ontevreden

Ontevreden

Niet
tevreden, niet
ontevreden

Tevreden

Zeer tevreden

Weet niet/
geen mening

Marktplein

O

O

O

O

O

O

Velserduinplein

O

O

O

O

O

O

AH-garage

O

O

O

O

O

O

Dudokplein

O

O

O

O

O

O

Oosterduinplein
en omgeving

O

O

O

O

O

O

Vraag 37
Als u de gemeente twee adviezen ten aanzien van het verkeer zou willen geven, wat zou u
dan als advies willen geven? U kunt maximaal twee adviezen (een eerste voorkeur en een
tweede voorkeur) geven.
Eerste voorkeur
advies
(één antwoord)

Tweede voorkeur
advies
(één antwoord)

O

O

Onveilige punten voor de fiets aanpakken

O

O

Veiliger 30 km-gebieden maken

O

O

Minder verkeer op de Lange Nieuwstraat

O

O

Gebruik van de bus aantrekkelijker maken

O

O

Het onderhoud van de wegen verbeteren

O

O

Doorstroming autoverkeer verbeteren

O

O

Anders, namelijk: ……………………….

O

O

Meer parkeergelegenheid in het winkelgebied
van het centrum IJmuiden maken
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VI. Achtergrondvragen
Tenslotte willen we graag nog het volgende van u weten.
Vraag 38
Wat is uw leeftijd?
.. jaar

Vraag 39
Wat is uw geslacht?
1.

Man

2.

Vrouw

Vraag 40
In welke plaats woont u?
1.

Velsen-Noord → door naar vraag 41

2.

Velsen-Zuid → door naar vraag 41

3.

IJmuiden

4.

Driehuis → door naar vraag 41

5.

Santpoort-Noord → door naar vraag 41

6.

Santpoort-Zuid → door naar vraag 41

7.

Velserbroek → door naar vraag 41

Vraag 41
Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode?
….

Vraag 42
Heeft u nog andere (verkeers)zaken waar u iets over kwijt wilt? We horen het graag van u.
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5.2

Resultaten per plaats

I. Belangrijkste bezigheid op werkdagen

Wat is uw belangrijkste bezigheid op werkdagen?
Eén antwoord mogelijk

Ik werk minder dan
20 uur per week
Ik werk 20 uur per
week of meer
Ik ben
scholier/student
Ik ben werkzoekend
Ik ben
gepensioneerd
Ik ben
huisman/huisvrouw

-Noord

-Zuid

broek

Totaal
Velsen

6%

3%

6%

5%

7%

57%

48%

62%

42%

65%

58%

7%

4%

2%

8%

0%

3%

4%

3%

0%

4%

0%

1%

0%

2%

3%

18%

43%

17%

39%

24%

39%

17%

20%

6%

0%

6%

4%

1%

8%

6%

6%

IJmuiden Driehuis Santpoort Santpoort

Velsen-

Velsen-

Noord

Zuid

14%

9%

8%

57%

39%

0%

Velser-

Anders

2%

2%

4%

2%

2%

5%

1%

3%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Waar is uw werk of opleiding?
- gesteld aan inwoners die werken of een opleiding volgen Velsen-

Velsen-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

15%

0%

4%

3%

4%

0%

4%

5%

9%

0%

4%

0%

3%

0%

0%

3%

1%

0%

1%

0%

1%

0%

1%

1%

5%

0%

2%

3%

1%

0%

0%

2%

In Velsen-Zuid

0%

5%

2%

3%

0%

0%

0%

1%

In IJmuiden

6%

18%

24%

6%

13%

3%

7%

16%

In Driehuis

0%

0%

1%

9%

5%

0%

2%

2%

In Santpoort-Noord

13%

0%

2%

3%

8%

0%

1%

3%

In Santpoort-Zuid

0%

0%

0%

0%

0%

13%

0%

0%

Bij Tata Steel
In Beverwijk
(niet bij Tata Steel)
In Heemskerk
(niet bij Tata Steel)
In Velsen-Noord
(niet bij Tata Steel)

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

In Velserbroek

4%

0%

2%

0%

4%

0%

8%

4%

In Haarlem

8%

32%

20%

22%

14%

19%

18%

18%

In Hoofddorp

2%

5%

2%

3%

1%

3%

4%

3%

In Alkmaar

4%

0%

1%

3%

3%

0%

1%

1%

In Zaanstad

11%

0%

1%

0%

1%

0%

2%

2%

In Amsterdam

5%

27%

15%

16%

22%

23%

18%

16%

Schiphol

2%

0%

2%

3%

4%

6%

2%

2%

Anders

15%

14%

19%

25%

18%

32%

31%

22%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Welk vervoermiddel gebruikt u het meest om naar uw werk of opleiding te gaan?
Eén antwoord mogelijk
- gesteld aan inwoners die werken of een opleiding volgen -

Auto

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

70%

52%

55%

58%

67%

61%

59%

58%

Brommer/scooter

1%

0%

3%

3%

0%

0%

2%

2%

Motor

2%

8%

0%

3%

0%

3%

0%

1%

Fiets

18%

20%

21%

16%

24%

13%

17%

20%

Trein

4%

12%

4%

13%

14%

19%

6%

6%

Bus

4%

0%

8%

3%

5%

0%

4%

6%

Boot (Fastflying ferry)

0%

4%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

Lopend

0%

0%

3%

3%

2%

0%

1%

2%

Anders

1%

4%

1%

0%

2%

6%

2%

1%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Welk vervoermiddel gebruikt u verder nog om naar uw werk of opleiding te gaan?
Meerdere antwoorden mogelijk

- gesteld aan inwoners die werken of een opleiding volgen -

Auto

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

18%

25%

15%

19%

15%

16%

17%

16%

Brommer/scooter

0%

0%

5%

0%

1%

0%

2%

3%

Motor

2%

0%

4%

3%

5%

0%

4%

4%

Fiets

26%

17%

23%

23%

15%

20%

24%

23%

Trein

6%

13%

5%

19%

12%

27%

9%

8%

Bus

8%

22%

17%

7%

7%

3%

11%

13%

Boot (Fastflying ferry)

0%

13%

6%

10%

4%

0%

1%

4%

Lopend

7%

4%

6%

3%

5%

3%

3%

5%

Anders

0%

0%

1%

0%

0%

0%

1%

1%
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II. Gebruik auto

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) als bestuurder gebruik maakt van de auto?
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

7 dagen

20%

11%

17%

21%

14%

20%

19%

18%

6 dagen

12%

13%

12%

9%

10%

11%

11%

12%

5 dagen

16%

24%

16%

17%

16%

13%

15%

16%

4 dagen

14%

15%

10%

9%

11%

16%

14%

12%

3 dagen

15%

15%

10%

17%

10%

13%

14%

12%

2 dagen

7%

13%

8%

9%

16%

10%

7%

9%

1 dag

4%

2%

4%

4%

7%

5%

8%

5%

3%

4%

4%

8%

6%

3%

5%

5%

10%

2%

17%

6%

10%

8%

7%

13%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gemiddeld minder
dan 1 dag per week
Ik maak (bijna) nooit
als bestuurder gebruik
van een auto
Totaal

Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de doorstroming van het verkeer op de
onderstaande locaties?
Pontplein – IJmuiden
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

1%

5%

7%

4%

1%

2%

4%

5%

Ontevreden

7%

33%

19%

18%

14%

7%

10%

15%

19%

30%

19%

24%

18%

9%

21%

20%

Tevreden

17%

28%

47%

37%

32%

28%

30%

37%

Zeer tevreden

2%

2%

5%

2%

1%

2%

1%

3%

55%

2%

3%

14%

34%

53%

35%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-
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Plein 1945 - IJmuiden
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

1%

9%

14%

8%

2%

3%

4%

9%

Ontevreden

4%

27%

33%

25%

14%

15%

16%

23%

21%

20%

22%

25%

19%

10%

26%

22%

Tevreden

16%

30%

24%

23%

36%

25%

24%

25%

Zeer tevreden

1%

2%

2%

4%

1%

2%

1%

2%

58%

11%

5%

15%

27%

44%

29%

19%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Marktplein - IJmuiden
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

2%

7%

4%

2%

4%

3%

5%

Ontevreden

5%

20%

24%

18%

12%

14%

11%

17%

19%

30%

23%

22%

17%

12%

22%

22%

Tevreden

11%

30%

35%

29%

35%

23%

23%

29%

Zeer tevreden

0%

2%

2%

4%

1%

0%

1%

2%

65%

16%

9%

24%

33%

47%

41%

26%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Parkweg- ’s Gravenlust- Velsen-Zuid
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto Totaal
Velsen

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Zeer ontevreden

0%

12%

9%

2%

0%

2%

4%

6%

Ontevreden

3%

19%

20%

14%

7%

3%

7%

13%

21%

26%

21%

22%

14%

12%

19%

19%

Tevreden

19%

33%

38%

32%

28%

17%

19%

29%

Zeer tevreden

0%

2%

1%

2%

2%

2%

1%

1%

58%

9%

11%

28%

49%

64%

50%

31%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

41

Onderzoek Verkeer

Aansluiting Velsertunnel (zuidzijde)
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

8%

13%

10%

2%

10%

4%

11%

9%

Ontevreden

25%

18%

18%

13%

15%

18%

24%

20%

26%

18%

19%

23%

24%

25%

22%

21%

19%

29%

39%

40%

36%

23%

26%

33%

0%

7%

4%

2%

3%

0%

2%

3%

23%

16%

10%

19%

12%

32%

14%

14%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Weet niet/geen
mening
Totaal

Velsertraverse –Velsen-Noord
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

25%

2%

4%

0%

3%

2%

7%

6%

Ontevreden

30%

16%

12%

14%

10%

7%

16%

14%

27%

18%

20%

18%

18%

17%

19%

20%

Tevreden

16%

20%

33%

24%

29%

21%

24%

28%

Zeer tevreden

1%

2%

1%

2%

2%

0%

2%

2%

1%

41%

29%

43%

37%

53%

32%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Aansluiting Hoofdstraat op de N208 – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto broek

Totaal
Velsen

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

Zeer ontevreden

0%

0%

3%

0%

1%

2%

2%

2%

Ontevreden

7%

2%

5%

6%

12%

11%

11%

7%

14%

18%

19%

24%

17%

21%

24%

20%

Tevreden

17%

50%

49%

53%

55%

46%

39%

44%

Zeer tevreden

0%

2%

2%

4%

8%

5%

3%

3%

62%

27%

23%

14%

7%

16%

20%

23%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal
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Aansluiting Santpoortse Dreef/Velserbroekse Dreef op N208 – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

0%

2%

2%

3%

2%

3%

2%

Ontevreden

7%

9%

6%

6%

8%

9%

13%

8%

15%

20%

17%

18%

19%

18%

20%

18%

Tevreden

19%

45%

50%

55%

52%

51%

47%

46%

Zeer tevreden

2%

2%

3%

4%

12%

4%

6%

5%

57%

23%

22%

16%

7%

18%

11%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Rotonde Hagelingerweg – Santpoortse Dreef – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

8%

4%

6%

8%

18%

9%

9%

8%

Ontevreden

3%

13%

14%

16%

22%

25%

25%

17%

9%

20%

22%

28%

19%

16%

29%

22%

21%

42%

40%

38%

35%

42%

26%

34%

0%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

59%

16%

13%

6%

3%

5%

9%

14%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Weet niet/geen
mening
Totaal

Rotonde Waterloolaan – Driehuizerkerkweg – Van den Vondellaan - Driehuis
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

5%

4%

12%

1%

4%

2%

4%

Ontevreden

5%

7%

11%

16%

5%

5%

13%

10%

11%

19%

24%

27%

24%

18%

26%

23%

Tevreden

18%

56%

44%

39%

47%

47%

31%

39%

Zeer tevreden

0%

7%

4%

4%

6%

5%

4%

4%

66%

7%

12%

2%

17%

21%

24%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-
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III. Gebruik fiets

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) gebruik maakt van een fiets?
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

7 dagen

8%

9%

13%

10%

13%

11%

8%

12%

6 dagen

9%

7%

5%

8%

8%

8%

6%

6%

5 dagen

15%

9%

10%

12%

9%

8%

11%

10%

4 dagen

9%

9%

9%

6%

7%

13%

10%

9%

3 dagen

8%

15%

14%

17%

12%

14%

16%

14%

2 dagen

10%

15%

11%

12%

15%

14%

10%

12%

1 dag

5%

9%

5%

6%

12%

6%

11%

7%

11%

11%

10%

12%

7%

8%

12%

11%

26%

17%

23%

19%

17%

17%

16%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gemiddeld minder
dan 1 dag per week
Ik maak (bijna) nooit
gebruik van een fiets
Totaal

Kunt u aangeven hoe tevreden u bent als fietser over de verkeersveiligheid op de
onderstaande locaties?
Pontplein - IJmuiden
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Velsen-

Velsen-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

0%

3%

2%

3%

1%

2%

2%

2%

10%

8%

10%

18%

7%

12%

8%

9%

16%

17%

15%

13%

15%

8%

14%

15%

Tevreden

29%

53%

54%

40%

32%

15%

21%

39%

Zeer tevreden

3%

6%

6%

5%

2%

2%

2%

4%

41%

14%

12%

23%

44%

62%

52%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Zeer ontevreden
Ontevreden
Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-
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Plein 1945 - IJmuiden
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

8%

15%

5%

3%

2%

2%

9%

Ontevreden

9%

30%

34%

20%

14%

8%

15%

24%

15%

22%

18%

32%

17%

13%

21%

19%

Tevreden

24%

24%

23%

24%

30%

21%

15%

22%

Zeer tevreden

3%

5%

1%

2%

2%

0%

1%

1%

48%

11%

8%

17%

34%

57%

46%

26%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Kruispunt Marktplein/Lange Nieuwstraat - IJmuiden
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

0%

14%

25%

10%

3%

6%

4%

14%

10%

27%

32%

19%

20%

6%

15%

23%

9%

22%

18%

24%

16%

13%

22%

18%

Tevreden

14%

19%

19%

24%

25%

12%

8%

16%

Zeer tevreden

2%

3%

1%

2%

2%

0%

1%

1%

64%

16%

5%

21%

35%

63%

50%

27%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Zeer ontevreden
Ontevreden
Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Rotonde Lange Nieuwstraat – Gijzenveltplantsoen - IJmuiden
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets broek

Totaal
Velsen

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

Zeer ontevreden

0%

3%

6%

2%

1%

4%

2%

4%

Ontevreden

6%

14%

12%

7%

4%

2%

7%

9%

8%

30%

24%

19%

14%

10%

12%

19%

Tevreden

20%

27%

45%

29%

30%

15%

16%

32%

Zeer tevreden

2%

3%

2%

5%

3%

2%

1%

2%

64%

24%

10%

38%

48%

67%

62%

34%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal
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Kruispunt Waterloolaan/Minister van Houtenlaan - Driehuis
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

11%

6%

15%

3%

2%

3%

5%

Ontevreden

6%

24%

11%

22%

13%

10%

9%

11%

14%

21%

23%

22%

22%

13%

19%

20%

Tevreden

15%

26%

40%

29%

34%

17%

26%

32%

Zeer tevreden

2%

3%

2%

2%

2%

4%

2%

2%

63%

16%

18%

10%

27%

54%

41%

29%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Rotonde Waterloolaan – Driehuizerkerkweg – Van den Vondellaan - Driehuis
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

11%

4%

10%

0%

2%

3%

3%

Ontevreden

1%

14%

6%

18%

5%

6%

6%

6%

12%

16%

17%

18%

22%

12%

17%

17%

Tevreden

21%

49%

56%

45%

45%

37%

38%

46%

Zeer tevreden

2%

5%

1%

5%

6%

2%

4%

3%

64%

5%

17%

5%

21%

42%

33%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Rotonde Van den Vondellaan – Nicolaas Beetslaan – Hiëronymus van Alphenlaan - Driehuis
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets broek

Totaal
Velsen

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

Zeer ontevreden

0%

5%

2%

12%

0%

2%

1%

2%

Ontevreden

2%

3%

6%

10%

5%

6%

7%

6%

12%

21%

17%

17%

20%

9%

16%

17%

Tevreden

19%

50%

51%

48%

45%

36%

36%

44%

Zeer tevreden

2%

5%

2%

7%

4%

2%

1%

2%

65%

16%

22%

7%

26%

45%

38%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal
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Rotonde Hagelingerweg – Santpoortse Dreef – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

5%

4%

10%

12%

2%

6%

5%

Ontevreden

2%

11%

13%

5%

16%

12%

21%

14%

10%

21%

17%

17%

20%

19%

20%

18%

Tevreden

21%

42%

47%

51%

40%

40%

30%

40%

Zeer tevreden

3%

5%

1%

7%

4%

2%

2%

2%

63%

16%

18%

10%

8%

25%

20%

21%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Rotonde Wüstelaan – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

1%

0%

1%

0%

2%

2%

1%

1%

Ontevreden

1%

3%

4%

2%

5%

10%

8%

5%

8%

19%

16%

12%

28%

16%

21%

18%

Tevreden

22%

51%

44%

60%

49%

49%

37%

42%

Zeer tevreden

2%

5%

2%

5%

7%

6%

2%

3%

66%

22%

33%

21%

9%

18%

32%

31%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Broekbergenplein – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

3%

1%

0%

5%

2%

1%

1%

Ontevreden

1%

5%

4%

7%

10%

6%

7%

6%

13%

21%

17%

24%

22%

17%

22%

19%

Tevreden

13%

24%

34%

37%

43%

31%

22%

30%

Zeer tevreden

2%

3%

1%

2%

6%

6%

2%

2%

71%

45%

43%

29%

14%

38%

47%

42%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal
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Velsertraverse - Velsen-Noord
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

15%

0%

4%

2%

0%

2%

2%

4%

Ontevreden

24%

5%

5%

5%

2%

2%

1%

4%

20%

11%

13%

10%

10%

6%

11%

12%

Tevreden

29%

8%

19%

17%

12%

11%

9%

16%

Zeer tevreden

3%

3%

1%

0%

2%

2%

1%

1%

8%

74%

59%

67%

75%

77%

76%

63%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

48

Onderzoek Verkeer
IV. Gebruik bus

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) met de bus reist?
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

7 dagen

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6 dagen

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5 dagen

0%

0%

3%

2%

5%

0%

1%

3%

4 dagen

3%

0%

2%

0%

1%

0%

2%

2%

3 dagen

2%

7%

3%

2%

1%

2%

1%

2%

2 dagen

0%

0%

4%

2%

1%

2%

3%

1 dag

3%

5%

5%

4%

3%

3%

5%

5%

2%

9%

14%

22%

16%

6%

21%

15%

90%

80%

68%

68%

73%

89%

67%

71%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gemiddeld minder
dan 1 dag per week
Ik maak (bijna) nooit
gebruik van de bus
Totaal

Wat zijn de redenen dat u (bijna) nooit gebruik maakt van de bus?
- gesteld aan inwoners die (bijna) nooit gebruik maken van de bus –
Meerdere antwoorden mogelijk
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

16%

3%

22%

9%

10%

5%

19%

18%

7%

0%

8%

9%

9%

5%

13%

9%

52%

51%

59%

56%

47%

40%

55%

55%

45%

40%

37%

53%

50%

40%

39%

40%

36%

39%

25%

29%

34%

38%

25%

28%

47%

31%

39%

35%

33%

22%

42%

38%

13%

11%

12%

9%

14%

9%

18%

13%

13%

0%

1%

3%

2%

20%

2%

3%

1%

3%

1%

3%

2%

2%

1%

1%

Bus niet comfortabel

2%

0%

4%

0%

0%

2%

1%

2%

Anders

5%

8%

7%

6%

7%

7%

5%

6%

Bus is te duur
Ik heb auto van de
zaak of leaseauto
Auto is makkelijker
Ik kan gemakkelijk op
de fiets
Bus gaat niet naar de
plaats waar ik moet
zijn
Bus kost te veel tijd
Ik heb geen OVChipkaart
Geen (opstap)halte in
de buurt
Slecht ter
been/invalide
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Wat zijn de redenen dat u gebruik maakt van de bus?
- gesteld aan inwoners die wel gebruik maken van de bus –
Meerdere antwoorden mogelijk
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

0%

30%

12%

20%

18%

14%

12%

13%

27%

0%

12%

13%

13%

14%

10%

12%

0%

0%

7%

0%

23%

0%

9%

8%

9%

44%

21%

19%

23%

14%

41%

26%

45%

20%

28%

38%

30%

29%

28%

29%

18%

10%

24%

40%

38%

0%

28%

26%

18%

11%

26%

0%

10%

14%

7%

18%

Ik ben slecht ter been

9%

0%

3%

0%

3%

0%

2%

3%

Bij slecht weer

9%

0%

6%

0%

0%

14%

6%

6%

9%

0%

6%

0%

3%

0%

4%

5%

9%

20%

10%

13%

5%

14%

6%

9%

De bus is goedkoop
Ik heb een bus- of OVabonnement van mijn
werk
Ik heb een OVjaarkaart van mijn
opleiding/studie
Ik gebruik de bus om
bij het treinstation te
komen om met de
trein verder te reizen
Ik kan op mijn
bestemming de auto
niet parkeren
De bus is snel en
gemakkelijk
Ik heb geen
rijbewijs/auto

Bij uitgaan/drankje
drinken
Anders
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V. Bezoek winkelgebied van het centrum van IJmuiden

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) het winkelgebied van het centrum van
IJmuiden bezoekt?
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

7 dagen

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6 dagen

0%

2%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

5 dagen

0%

5%

5%

0%

2%

0%

0%

3%

4 dagen

0%

7%

6%

0%

1%

2%

2%

4%

3 dagen

1%

14%

14%

10%

1%

0%

1%

8%

2 dagen

4%

20%

20%

20%

5%

3%

2%

13%

1 dag

1%

18%

24%

22%

14%

15%

7%

17%

18%

23%

24%

37%

45%

40%

42%

30%

76%

11%

5%

10%

30%

40%

46%

24%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gemiddeld minder
dan 1 dag per week
Ik bezoek het
winkelgebied van het
centrum van IJmuiden
(bijna) nooit
Totaal

Hoe gaat u meestal naar het winkelgebied van het centrum van IJmuiden?
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden wel eens bezoeken Eén antwoord mogelijk
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Lopend

4%

3%

33%

2%

2%

0%

1%

21%

Fiets

39%

40%

36%

43%

34%

11%

21%

33%

Brommer/scooter

0%

0%

1%

2%

1%

0%

1%

1%

Auto

57%

55%

26%

50%

62%

86%

75%

42%

Motor

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

Bus

0%

0%

2%

2%

0%

0%

2%

2%

Anders

0%

3%

1%

0%

1%

3%

0%

1%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Als u het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto bezoekt, waar parkeert u dan
meestal uw auto? Eén antwoord mogelijk
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto bezoeken Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Marktplein

50%

9%

17%

9%

22%

29%

30%

23%

Velserduinplein

25%

41%

48%

23%

30%

26%

27%

36%

AH-garage

0%

23%

8%

23%

14%

13%

11%

11%

Dudokplein

0%

5%

5%

9%

2%

3%

3%

4%

13%

0%

12%

5%

8%

3%

12%

10%

Lange Nieuwstraat

13%

5%

4%

18%

5%

16%

6%

6%

Spaarnestraat

0%

0%

1%

9%

10%

0%

2%

3%

Oosterduinplein en
omgeving

Anders

0%

18%

6%

5%

10%

10%

10%

8%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over het gemak waarmee u een parkeerplek op de
onderstaande plekken kunt vinden?
Marktplein
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto bezoeken IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velserbroek
Noord
Zuid

Totaal
Velsen

Velsen-

Velsen-

Noord

Zuid

0%

9%

8%

5%

2%

6%

3%

5%

18%

17%

29%

27%

18%

6%

21%

23%

24%

22%

21%

18%

6%

10%

14%

16%

Tevreden

47%

35%

28%

14%

40%

39%

34%

32%

Zeer tevreden

6%

9%

6%

9%

18%

13%

14%

11%

6%

9%

8%

27%

16%

26%

14%

13%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Zeer ontevreden
Ontevreden
Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal
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Velserduinplein
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto bezoeken Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

0%

4%

0%

2%

0%

1%

2%

Ontevreden

0%

0%

2%

4%

5%

3%

1%

2%

18%

10%

3%

13%

5%

9%

6%

6%

Tevreden

12%

38%

45%

39%

38%

25%

40%

39%

Zeer tevreden

12%

29%

39%

22%

23%

13%

14%

26%

59%

24%

7%

22%

28%

50%

38%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

AH-garage
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto bezoeken Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

0%

5%

1%

0%

0%

3%

3%

2%

13%

0%

3%

5%

3%

0%

1%

2%

13%

5%

9%

5%

5%

9%

9%

8%

Tevreden

19%

45%

42%

45%

44%

27%

39%

40%

Zeer tevreden

6%

36%

22%

36%

22%

15%

17%

21%

50%

9%

23%

9%

25%

45%

31%

27%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Zeer ontevreden
Ontevreden
Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal

Dudokplein
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto bezoeken -

Zeer ontevreden

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

0%

10%

3%

4%

2%

0%

4%

3%

29%

19%

21%

26%

10%

13%

19%

19%

18%

19%

25%

26%

13%

6%

17%

20%

Tevreden

6%

29%

31%

13%

31%

16%

21%

25%

Zeer tevreden

6%

0%

3%

4%

0%

0%

1%

2%

41%

24%

18%

26%

45%

66%

37%

32%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ontevreden
Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal
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Oosterduinplein en omgeving
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto bezoeken Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Zeer ontevreden

0%

4%

6%

0%

0%

0%

1%

3%

Ontevreden

13%

13%

12%

9%

5%

3%

5%

9%

19%

17%

19%

23%

13%

6%

10%

15%

Tevreden

0%

30%

29%

18%

35%

13%

26%

27%

Zeer tevreden

0%

0%

6%

0%

2%

0%

5%

4%

69%

35%

28%

50%

46%

78%

53%

43%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Niet tevreden, niet
ontevreden

Weet niet/geen
mening
Totaal
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VI. Adviezen aan gemeente ten aanzien van verkeer
Als u de gemeente twee adviezen ten aanzien van het verkeer zou willen geven, wat zou u
dan als advies willen geven? U kunt maximaal twee adviezen (een eerste voorkeur en een
tweede voorkeur) geven.
Meer parkeergelegenheid in het winkelgebied van het centrum van IJmuiden maken
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Eerste voorkeur

3%

10%

5%

7%

9%

4%

4%

5%

Tweede voorkeur

4%

3%

5%

4%

5%

4%

5%

5%

Geen voorkeur

92%

87%

90%

89%

87%

92%

91%

90%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Onveilige punten voor de fiets aanpakken
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Eerste voorkeur

29%

26%

44%

40%

46%

37%

42%

42%

Tweede voorkeur

13%

31%

22%

20%

17%

16%

17%

20%

Geen voorkeur

58%

44%

34%

40%

37%

47%

41%

39%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Veiliger 30 km-gebieden maken
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Eerste voorkeur

12%

13%

7%

16%

8%

18%

5%

8%

Tweede voorkeur

17%

5%

12%

13%

6%

10%

7%

10%

Geen voorkeur

71%

82%

81%

71%

86%

72%

88%

82%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Minder verkeer op de Lange Nieuwstraat

Eerste voorkeur

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

1%

8%

7%

6%

2%

3%

5%

4%

Tweede voorkeur

1%

8%

11%

9%

6%

6%

4%

8%

Geen voorkeur

98%

85%

82%

87%

89%

92%

93%

87%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Gebruik van de bus aantrekkelijker maken
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Eerste voorkeur

5%

3%

5%

6%

12%

8%

6%

Tweede voorkeur

18%

10%

9%

5%

13%

8%

13%

11%

Geen voorkeur

76%

87%

87%

91%

81%

80%

79%

83%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4%

Het onderhoud van de wegen verbeteren
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Eerste voorkeur

9%

3%

4%

3%

4%

4%

4%

Tweede voorkeur

14%

5%

9%

7%

11%

10%

13%

10%

Geen voorkeur

77%

92%

88%

89%

86%

86%

83%

86%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4%

Doorstroming autoverkeer verbeteren
Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Eerste voorkeur

35%

31%

23%

22%

21%

16%

28%

25%

Tweede voorkeur

17%

15%

23%

24%

28%

22%

26%

23%

Geen voorkeur

48%

54%

54%

53%

51%

63%

46%

52%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Anders

Noord

Zuid

Noord

Zuid

broek

Totaal
Velsen

Eerste voorkeur

5%

7%

4%

2%

1%

7%

4%

4%

Tweede voorkeur

4%

2%

2%

4%

5%

2%

3%

3%

Geen voorkeur

91%

90%

94%

94%

95%

91%

93%

93%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Velsen-

Velsen-

IJmuiden Driehuis Santpoort- Santpoort- Velser-
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5.3

Resultaten per postcodegebied in IJmuiden

I. Belangrijkste bezigheid op werkdagen

Wat is uw belangrijkste bezigheid op werkdagen?
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Ik werk minder dan 20 uur per week

9%

6%

8%

Ik werk 20 uur per week of meer

57%

57%

57%

Ik ben scholier/student

6%

1%

4%

Ik ben werkzoekend

4%

3%

4%

Ik ben gepensioneerd

14%

22%

17%

Ik ben huisman/huisvrouw

7%

5%

6%

Anders

2%

6%

4%

Totaal

100%

100%

100%
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Waar is uw werk of opleiding?
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Bij Tata Steel

3%

6%

4%

In Beverwijk (niet bij Tata Steel)

4%

3%

4%

In Heemskerk (niet bij Tata Steel)

1%

0%

1%

In Velsen-Noord (niet bij Tata Steel)

2%

0%

2%

In Velsen-Zuid

1%

3%

2%

In IJmuiden

25%

21%

24%

In Driehuis

1%

0%

1%

In Santpoort-Noord

2%

1%

2%

In Santpoort-Zuid

0%

0%

0%

In Velserbroek

2%

2%

2%

In Haarlem

18%

23%

20%

In Hoofddorp

2%

2%

2%

In Alkmaar

0%

3%

1%

In Zaanstad

1%

1%

1%

In Amsterdam

17%

12%

15%

Schiphol

2%

2%

2%

Anders

19%

19%

19%

Totaal

100%

100%

100%

Welk vervoermiddel gebruikt u het meest om naar uw werk of opleiding te gaan?
Eén antwoord mogelijk
- gesteld aan inwoners die werken of een opleiding volgen 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Auto

52%

68%

59%

Brommer/scooter

3%

2%

3%

Motor

0%

0%

0%

Fiets

21%

22%

21%

Trein

4%

3%

4%

Bus

13%

3%

8%

Boot (Fastflying ferry)

1%

0%

1%

Lopend

5%

0%

3%

Anders

1%

0%

1%

Totaal

100%

100%

100%
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Welke vervoermiddelen gebruikt u verder nog om naar uw werk of opleiding te gaan?
Meerdere antwoorden mogelijk
- gesteld aan inwoners die werken of een opleiding volgen 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Auto

15%

20%

17%

Brommer/scooter

6%

1%

5%

Motor

3%

5%

4%

Fiets

22%

24%

23%

Trein

4%

6%

5%

Bus

16%

18%

17%

Boot (Fastflying ferry)

8%

4%

6%

Lopend

9%

3%

6%

Anders

2%

0%

1%
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II. Gebruik auto

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) als bestuurder gebruik maakt van
de auto?
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

7 dagen

15%

20%

17%

6 dagen

11%

16%

12%

5 dagen

16%

15%

16%

4 dagen

9%

12%

10%

3 dagen

9%

12%

10%

2 dagen

9%

8%

8%

1 dag

3%

5%

4%

Gemiddeld minder dan 1 dag per week

5%

3%

4%

24%

10%

17%

100%

100%

100%

Ik maak (bijna) nooit als bestuurder
gebruik van een auto
Totaal

Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de doorstroming van het verkeer op de
onderstaande locaties?
Pontplein – IJmuiden
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

7%

6%

7%

Ontevreden

19%

20%

19%

Niet tevreden, niet ontevreden

20%

18%

19%

Tevreden

46%

49%

47%

Zeer tevreden

5%

4%

5%

Weet niet/geen mening

2%

3%

3%

100%

100%

100%

Totaal
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Plein 1945 – IJmuiden
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

14%

15%

14%

Ontevreden

31%

36%

33%

Niet tevreden, niet ontevreden

24%

20%

22%

Tevreden

25%

24%

24%

Zeer tevreden

2%

1%

2%

Weet niet/geen mening

5%

4%

5%

100%

100%

100%

Totaal

Marktplein – IJmuiden
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

7%

7%

7%

Ontevreden

24%

23%

24%

Niet tevreden, niet ontevreden

23%

24%

23%

Tevreden

34%

37%

35%

Zeer tevreden

2%

3%

2%

Weet niet/geen mening

11%

5%

9%

Totaal

100%

100%

100%

Parkweg- ’s Gravenlust- Velsen-Zuid
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

11%

6%

9%

Ontevreden

22%

18%

20%

Niet tevreden, niet ontevreden

20%

21%

21%

Tevreden

38%

38%

38%

Zeer tevreden

1%

2%

1%

Weet niet/geen mening

9%

14%

11%

100%

100%

100%

Totaal
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Aansluiting Velsertunnel (zuidzijde)
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

11%

8%

10%

Ontevreden

20%

17%

18%

Niet tevreden, niet ontevreden

21%

16%

19%

Tevreden

37%

42%

39%

Zeer tevreden

2%

6%

4%

Weet niet/geen mening

8%

11%

10%

100%

100%

100%

Totaal

Velsertraverse –Velsen-Noord
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

6%

2%

4%

Ontevreden

13%

10%

12%

Niet tevreden, niet ontevreden

24%

17%

20%

Tevreden

31%

37%

33%

0%

3%

1%

Zeer tevreden
Weet niet/geen mening

27%

31%

29%

Totaal

100%

100%

100%

Aansluiting Hoofdstraat op de N208 – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

2%

4%

3%

Ontevreden

7%

2%

5%

Niet tevreden, niet ontevreden

19%

18%

19%

Tevreden

47%

51%

49%

Zeer tevreden

2%

3%

2%

Weet niet/geen mening

24%

22%

23%

Totaal

100%

100%

100%
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Aansluiting Santpoortse Dreef/Velserbroekse Dreef op de N208 – Santpoort Noord
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

2%

3%

2%

Ontevreden

5%

6%

6%

Niet tevreden, niet ontevreden

17%

16%

17%

Tevreden

50%

49%

50%

Zeer tevreden

4%

3%

3%

Weet niet/geen mening

23%

22%

22%

Totaal

100%

100%

100%

Rotonde Hagelingerweg – Santpoortse Dreef – Santpoort Noord
- gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

6%

6%

6%

Ontevreden

13%

15%

14%

Niet tevreden, niet ontevreden

26%

18%

22%

Tevreden

35%

46%

40%

Zeer tevreden

5%

3%

4%

Weet niet/geen mening

14%

12%

13%

Totaal

100%

100%

100%

Rotonde Waterloolaan – Driehuizerkerkweg – Van den Vondellaan - Driehuis gesteld aan inwoners die als bestuurder gebruik maken van een auto 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

3%

6%

4%

Ontevreden

10%

13%

11%

Niet tevreden, niet ontevreden

27%

21%

24%

Tevreden

44%

45%

44%

Zeer tevreden

4%

4%

4%

Weet niet/geen mening

12%

11%

12%

Totaal

100%

100%

100%
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III. Gebruik fiets

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) gebruik maakt van een fiets?
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

7 dagen

15%

10%

13%

6 dagen

7%

4%

5%

5 dagen

8%

11%

10%

4 dagen

7%

10%

9%

3 dagen

16%

11%

14%

2 dagen

8%

14%

11%

1 dag

5%

4%

5%

Gemiddeld minder dan 1 dag per week

12%

8%

10%

20%

27%

23%

100%

100%

100%

Ik maak (bijna) nooit gebruik van een
fiets
Totaal

Kunt u aangeven hoe tevreden u bent als fietser over de verkeersveiligheid op de
onderstaande locaties?
Pontplein – IJmuiden
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

3%

1%

2%

Ontevreden

9%

10%

10%

Niet tevreden, niet ontevreden

15%

16%

15%

Tevreden

52%

58%

54%

Zeer tevreden

8%

4%

6%

Weet niet/geen mening

13%

12%

12%

Totaal

100%

100%

100%
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Plein 1945 - IJmuiden
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

18%

10%

15%

Ontevreden

34%

34%

34%

Niet tevreden, niet ontevreden

18%

18%

18%

Tevreden

20%

30%

23%

Zeer tevreden

1%

1%

1%

Weet niet/geen mening

8%

7%

8%

100%

100%

100%

Totaal

Kruispunt Marktplein/Lange Nieuwstraat - IJmuiden
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

31%

15%

25%

Ontevreden

30%

35%

32%

Niet tevreden, niet ontevreden

16%

21%

18%

Tevreden

18%

21%

19%

Zeer tevreden

1%

1%

1%

Weet niet/geen mening
Totaal

4%

7%

5%

100%

100%

100%

Rotonde Lange Nieuwstraat – Gijzenveltplan
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

8%

3%

6%

Ontevreden

11%

14%

12%

Niet tevreden, niet ontevreden

25%

24%

24%

Tevreden

41%

51%

45%

Zeer tevreden

2%

2%

2%

Weet niet/geen mening

12%

5%

10%

Totaal

100%

100%

100%

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

65

Onderzoek Verkeer

Kruispunt Waterloolaan/Minister van Houtenlaan - Driehuis
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

8%

5%

6%

Ontevreden

10%

12%

11%

Niet tevreden, niet ontevreden

25%

19%

23%

Tevreden

38%

43%

40%

Zeer tevreden

3%

0%

2%

Weet niet/geen mening

15%

22%

18%

Totaal

100%

100%

100%

Rotonde Waterloolaan – Driehuizerkerkweg – Van den Vondellaan - Driehuis
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Zeer ontevreden

1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

4%

3%

4%

Ontevreden

6%

7%

6%

Niet tevreden, niet ontevreden

18%

15%

17%

Tevreden

57%

54%

56%

Zeer tevreden

1%

2%

1%

Weet niet/geen mening

15%

20%

17%

Totaal

100%

100%

100%

Rotonde Van den Vondellaan – Nicolaas Beetslaan – Hiëronymus van Alphenlaan Driehuis
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

3%

2%

2%

Ontevreden

6%

5%

6%

Niet tevreden, niet ontevreden

17%

17%

17%

Tevreden

51%

52%

51%

Zeer tevreden

1%

2%

2%

Weet niet/geen mening

22%

23%

22%

Totaal

100%

100%

100%
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Rotonde Hagelingerweg – Santpoortse Dreef – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

5%

3%

4%

Ontevreden

12%

14%

13%

Niet tevreden, niet ontevreden

18%

15%

17%

Tevreden

46%

50%

47%

Zeer tevreden

2%

0%

1%

Weet niet/geen mening

17%

19%

18%

Totaal

100%

100%

100%

Rotonde Wüstelaan – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets Zeer ontevreden

1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

1%

1%

1%

Ontevreden

4%

4%

4%

Niet tevreden, niet ontevreden

18%

14%

16%

Tevreden

42%

48%

44%

Zeer tevreden

2%

1%

2%

Weet niet/geen mening

33%

32%

33%

Totaal

100%

100%

100%

Broekbergenplein – Santpoort-Noord
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

1%

1%

1%

Ontevreden

3%

6%

4%

Niet tevreden, niet ontevreden

20%

12%

17%

Tevreden

30%

41%

34%

Zeer tevreden

1%

1%

1%

Weet niet/geen mening

45%

39%

43%

Totaal

100%

100%

100%
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Velsertraverse - Velsen-Noord
- gesteld aan inwoners die wel eens gebruik maken van de fiets 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

5%

3%

4%

Ontevreden

4%

6%

5%

Niet tevreden, niet ontevreden

12%

14%

13%

Tevreden

20%

18%

19%

Zeer tevreden

1%

1%

1%

Weet niet/geen mening

59%

59%

59%

Totaal

100%

100%

100%
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IV. Gebruik bus

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) met de bus reist?
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

7 dagen

0%

1%

0%

6 dagen

0%

1%

0%

5 dagen

5%

1%

3%

4 dagen

3%

0%

2%

3 dagen

4%

2%

3%

2 dagen

4%

5%

4%

1 dag

3%

7%

5%

Gemiddeld minder dan 1 dag per week

15%

14%

14%

66%

70%

68%

100%

100%

100%

Ik maak (bijna) nooit gebruik van de
bus
Totaal

Wat zijn de redenen dat u (bijna) nooit gebruik maakt van de bus?
- gesteld aan inwoners die (bijna) nooit gebruik maken van de bus –
Meerdere antwoorden mogelijk
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Bus is te duur

24%

19%

22%

Ik heb auto van de zaak of leaseauto

10%

5%

8%

Auto is makkelijker

56%

62%

59%

Ik kan gemakkelijk op de fiets

39%

35%

37%

22%

29%

25%

Bus kost te veel tijd

33%

45%

39%

Ik heb geen OV-Chipkaart

14%

9%

12%

Geen (opstap)halte in de buurt

1%

1%

1%

Slecht ter been/invalide

1%

1%

1%

Bus niet comfortabel

3%

5%

4%

Anders

7%

7%

7%

Bus gaat niet naar de plaats waar ik
moet zijn
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Wat zijn de redenen dat u gebruik maakt van de bus?
- gesteld aan inwoners die wel gebruik maken van de bus –
Meerdere antwoorden mogelijk
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

8%

20%

12%

16%

5%

12%

8%

5%

7%

23%

17%

21%

22%

37%

28%

De bus is snel en gemakkelijk

26%

21%

24%

Ik heb geen rijbewijs/auto

35%

11%

26%

Ik ben slecht ter been

1%

6%

3%

Bij slecht weer

4%

11%

6%

Bij uitgaan/drankje drinken

7%

4%

6%

Anders

8%

11%

10%

De bus is goedkoop
Ik heb een bus- of OV-abonnement van
mijn werk
Ik heb een OV-jaarkaart van mijn
opleiding/studie
Ik gebruik de bus om bij het
treinstation te komen met de trein
verder te reizen
Ik kan op mijn bestemming de auto
niet parkeren
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V. Bezoek winkelgebied van het centrum van IJmuiden

Kunt u aangeven hoeveel dagen per week u (gemiddeld) het winkelgebied van het
centrum van IJmuiden bezoekt?
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

7 dagen

0%

0%

0%

6 dagen

2%

1%

1%

5 dagen

7%

2%

5%

4 dagen

7%

6%

6%

3 dagen

19%

8%

14%

2 dagen

19%

21%

20%

1 dag

22%

27%

24%

Gemiddeld minder dan 1 dag per week

19%

29%

24%

5%

6%

5%

100%

100%

100%

Ik maak (bijna) nooit gebruik van de
bus
Totaal

Hoe gaat u meestal naar het winkelgebied van het centrum van IJmuiden?
Eén antwoord mogelijk
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden wel eens
bezoeken 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Lopend

48%

12%

33%

Fiets

36%

35%

36%

Brommer/scooter

1%

1%

1%

Auto

12%

47%

26%

Motor

0%

0%

0%

Bus

1%

3%

2%

Anders

1%

2%

1%

Totaal

100%

100%

100%
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Als u het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto bezoekt, waar
parkeert u dan meestal uw auto? Eén antwoord mogelijk
- inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de auto
bezoeken 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Marktplein

8%

20%

17%

Velserduinplein

54%

45%

48%

AH-garage

10%

8%

8%

Dudokplein

6%

4%

5%

Oosterduinplein en omgeving

4%

15%

12%

Lange Nieuwstraat

6%

3%

4%

Spaarnestraat

0%

1%

1%

Anders

12%

4%

6%

Totaal

100%

100%

100%

Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over het gemak waarmee u een parkeerplek op de
onderstaande plekken kunt vinden?
Marktplein
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de
auto bezoeken 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

8%

8%

8%

Ontevreden

8%

36%

29%

Niet tevreden, niet ontevreden

27%

19%

21%

Tevreden

39%

24%

28%

Zeer tevreden

6%

6%

6%

Weet niet/geen mening

12%

7%

8%

Totaal

100%

100%

100%
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Velserduinplein
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de
auto bezoeken 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

0%

5%

4%

Ontevreden

0%

3%

2%

Niet tevreden, niet ontevreden

2%

3%

3%

Tevreden

64%

38%

45%

Zeer tevreden

34%

41%

39%

0%

9%

7%

100%

100%

100%

Weet niet/geen mening
Totaal

AH-garage
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de
auto bezoeken 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

0%

1%

1%

Ontevreden

4%

3%

3%

Niet tevreden, niet ontevreden

8%

10%

9%

Tevreden

53%

38%

42%

Zeer tevreden

20%

22%

22%

Weet niet/geen mening

16%

26%

23%

Totaal

100%

100%

100%

Dudokplein
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de
auto bezoeken 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

4%

2%

3%

Ontevreden

29%

19%

21%

Niet tevreden, niet ontevreden

18%

27%

25%

Tevreden

33%

30%

31%

Zeer tevreden

8%

1%

3%

Weet niet/geen mening
Totaal

8%

21%

18%

100%

100%

100%
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Oosterduinplein en omgeving
- gesteld aan inwoners die het winkelgebied van het centrum van IJmuiden met de
auto bezoeken 1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Zeer ontevreden

6%

6%

6%

Ontevreden

10%

13%

12%

Niet tevreden, niet ontevreden

20%

19%

19%

Tevreden

30%

29%

29%

Zeer tevreden

10%

4%

6%

Weet niet/geen mening

24%

29%

28%

Totaal

100%

100%

100%
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VI. Adviezen aan gemeente ten aanzien van verkeer
Als u de gemeente twee adviezen ten aanzien van het verkeer zou willen geven, wat zou u
dan als advies willen geven? U kunt maximaal twee adviezen (een eerste voorkeur en een
tweede voorkeur) geven.
Meer parkeergelegenheid in het winkelgebied van het centrum IJmuiden maken
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Eerste voorkeur

4%

6%

5%

Tweede voorkeur

6%

3%

5%

Geen voorkeur

90%

91%

90%

Totaal

100%

100%

100%

Onveilige punten voor de fiets aanpakken
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Eerste voorkeur

43%

45%

44%

Tweede voorkeur

23%

20%

22%

Geen voorkeur

34%

34%

34%

Totaal

100%

100%

100%

Veiliger 30 km-gebieden maken
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Eerste voorkeur

8%

6%

7%

Tweede voorkeur

15%

8%

12%

Geen voorkeur

77%

85%

81%

Totaal

100%

100%

100%

Minder verkeer op de Lange Nieuwstraat
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Eerste voorkeur

7%

8%

7%

Tweede voorkeur

11%

11%

11%

Geen voorkeur

82%

82%

82%

Totaal

100%

100%

100%
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Gebruik van de bus aantrekkelijker maken
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Eerste voorkeur

6%

2%

4%

Tweede voorkeur

9%

9%

9%

Geen voorkeur

85%

89%

87%

Totaal

100%

100%

100%

Het onderhoud van de wegen verbeteren

Eerste voorkeur

1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

4%

3%

4%

Tweede voorkeur

9%

9%

9%

Geen voorkeur

88%

88%

88%

Totaal

100%

100%

100%

Doorstroming autoverkeer verbeteren
1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Eerste voorkeur

24%

21%

23%

Tweede voorkeur

20%

26%

23%

Geen voorkeur

56%

52%

54%

Totaal

100%

100%

100%

1971-1972

1973-1976

Totaal IJmuiden

Eerste voorkeur

4%

5%

4%

Tweede voorkeur

3%

2%

2%

Anders

Geen voorkeur

94%

93%

94%

Totaal

100%

100%

100%
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5.4

Open antwoorden en toelichtingen

Antwoorden van de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Wat is uw belangrijkste bezigheid
op werkdagen?
Plaats

Toelichting

Driehuis

Arbeidsongeschikt

Driehuis

Zzp, thuis werkend

IJmuiden

Afgekeurd

IJmuiden

Deeltijdstudent en meer dan 2 uur werkende

IJmuiden

Ik ben startend ondernemer

IJmuiden

Ik ben thuis, maar zie mijzelf niet als huisvrouw

IJmuiden

Ik ben volledig afgekeurd

IJmuiden

Ik zit in de AOW, ben volledig afgekeurd

IJmuiden

Kunstenaar

IJmuiden

Vrijwilliger bij diverse organisaties

IJmuiden

Wajong

IJmuiden

Wao

IJmuiden

Wao

IJmuiden

Wao

IJmuiden

Wao'er

IJmuiden

Werk 24 uur en studeer 16 uur

IJmuiden

Werk meer dan 40 uur als zelfstandig ondernemer

IJmuiden

Ziek thuis

IJmuiden

Zzp-er met invaliditeitspensioen, bestuursfuncties en mantelzorger

Santpoort-Noord

Leerkracht

Santpoort-Noord

Mantelverzorger

Santpoort-Noord

Ondernemer

Santpoort-Noord

Vrijwilliger 3 dagen in de week in een verpleeghuis in den haag

Santpoort-Noord

Zzp-er

Santpoort-Zuid

Huisvrouw en mantelzorger

Santpoort-Zuid

Ik ben arbeidsongeschikt

Santpoort-Zuid

Ik werk 20 uur per week of meer + Ik ben gepensioneerd

Santpoort-Zuid

Taxi chauffeur

Santpoort-Zuid

Werk niet meer betaald maar ben mantelzorger voor oude mensen

Velsen-Noord

Afgekeurd, maar doe vrijwilligerswerk

Velsen-Noord

Vrijwilliger

Velsen-Zuid

Ik werk incidenteel als vertaler

Velsen-Zuid

Wao
Werkzaamheden: Meewerkend lid vab CDA (grafisch werk voor de
verkiezingen, enz.) Onderhoud eigen woning, grafisch werk voor

Velsen-Zuid

zangvereniging VITAAL, en.
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Velserbroek

100 % wao

Velserbroek

Afgekeurd

Velserbroek

Afgekeurd

Velserbroek

Arbeidsongeschikt

Velserbroek

Ik werk offshore

Velserbroek

Mantelzorger partner en moeder
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Onderzoek Verkeer
Antwoorden van de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Waar is uw werk of opleiding?
Plaats

Toelichting

Driehuis

Bloemendaal

Driehuis

Den haag

Driehuis

Diverse plekken in het land mn Randstad

Driehuis

Door het hele land

Driehuis

Gehele land

Driehuis

Heel Nederland

Driehuis

Ijmuiden, Velsen Noord, velserbroek,Haarlem

Driehuis

In heel Nederland

Driehuis

In ijmuiden, maar ook veel op lokatie in heel Nederland.

Driehuis

Leiden

Driehuis

Noord holland

Driehuis

O.a. Utrecht

Driehuis

Petten

Driehuis

Regio/ bus chauffeur, 8 pers. Zorg inst. Scholen e.a.

Driehuis

Rotterdam

Driehuis

Utrecht

Driehuis

Utrecht

Driehuis

Variabele locaties in en buiten gemeente

Driehuis

Zandvoort

IJmuiden

Almere

IJmuiden

Amstelveen

IJmuiden

Assendelft

IJmuiden

Ben eigen ondernemer en in loondienst in buitendienst

IJmuiden

Bennebroek

IJmuiden

Bloemendaal

IJmuiden

Bloemendaal

IJmuiden

Bloemendaal

IJmuiden

Bloemendaal

IJmuiden

Breukelen

IJmuiden

Capelle aan den ijssel

IJmuiden

Den haag

IJmuiden

Den haag

IJmuiden

Den haag

IJmuiden

Den helder

IJmuiden

Den helder

IJmuiden

Divers
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IJmuiden

Geheel nederland

IJmuiden

Heemskerk

IJmuiden

Heemstede

IJmuiden

Heemstede

IJmuiden

Heemstede

IJmuiden

Heerhugowaard

IJmuiden

Hele regio

IJmuiden

Hillegom

IJmuiden

Ijmuiden en Badhoevedorp

IJmuiden

Ijsselstein

IJmuiden

In de gehele regio ijmond en Zuid Kennemerland

IJmuiden

In huis voor mijn man.

IJmuiden

In ijmuiden en in Haarlem

IJmuiden

In Leiden

IJmuiden

In Uitgeest

IJmuiden

In Velserbroek en in Haarlem

IJmuiden

Kantoor is in Driehuis maar bezoek regelmatig vestigingen in het land.

IJmuiden

Landelijke functie

IJmuiden

Leiden

IJmuiden

Leiden

IJmuiden

Leiden

IJmuiden

Noord holland

IJmuiden

Omgeving kennemerland

IJmuiden

Op schiphol

IJmuiden

Purmerend

IJmuiden

Purmerend, amstelveen, haarlem

IJmuiden

Regio en daarbuiten

IJmuiden

Regio haarlem/ijmond

IJmuiden

Reis door heel nederland

IJmuiden

Rotterdam

IJmuiden

Santpoort velserbroek en soms ijmuiden

IJmuiden

Uithoorn

IJmuiden

Utrecht

IJmuiden

Utrecht

IJmuiden

Utrecht

IJmuiden

Vanuit huis door heel Nederland

IJmuiden

Velserbroek

IJmuiden

Verschillend, ik werk op oproep in verschillende steden en dorpen

IJmuiden

Verschillende locaties in Noord- en Zuid-Holland
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IJmuiden

Warmenhuizen

IJmuiden

Werk ambulant in de regio

IJmuiden

Werkgebied van ijmuiden/haarlem-schalkwijk

IJmuiden

Wijk aan zee

IJmuiden

Wisselend, Haarlem/Velserbroek/Santpoort/Hoofddorp/Heemstede, etc.

IJmuiden

Zandvoort

IJmuiden

Zandvoort

IJmuiden

Zandvoort

IJmuiden

Zandvoort

IJmuiden

Zeevarende

Santpoort-Noord

2 x per week woerden, het gehele land en thuis (santpoort noord)

Santpoort-Noord

Aalsmeer

Santpoort-Noord

Almere

Santpoort-Noord

Almere

Santpoort-Noord

Arnhem

Santpoort-Noord

Ben meestal onderweg,sevice monteur

Santpoort-Noord

Besloten vervoer (rolstoel bus )

Santpoort-Noord

Beverwijk en Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Bloemendaal,hoofddorp,santpoort noord en zuid,driehuis,haarlem en
heemstede
Den haag

Santpoort-Noord

Den haag

Santpoort-Noord

Den helder

Santpoort-Noord

Door heel Nederland

Santpoort-Noord

Gaat u niets aan

Santpoort-Noord

Gedeeltelijk vanuit Santpoort-Noord, gedeeltelijk in Barneveld of Alkmaar

Santpoort-Noord

Geen opgave

Santpoort-Noord

Heemstede

Santpoort-Noord

In aalsmeer

Santpoort-Noord

Landelijk

Santpoort-Noord

Lisse

Santpoort-Noord

Lisse

Santpoort-Noord

Meerdere locaties:Haarlem, Heemskerk, Alkmaar

Santpoort-Noord

Petten

Santpoort-Noord

Regio zuid- en midden Kennemerland

Santpoort-Noord

Rotterdam

Santpoort-Noord

Sassenheim

Santpoort-Noord

Wijk aan Zee.

Santpoort-Noord

Wormerveer
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Santpoort-Zuid

Bloemendaal

Santpoort-Zuid

Den haag

Santpoort-Zuid

Den haag

Santpoort-Zuid

Diversen

Santpoort-Zuid

Heemstede

Santpoort-Zuid

Heemstede

Santpoort-Zuid

Hillegom

Santpoort-Zuid

Leiden

Santpoort-Zuid

Leiden

Santpoort-Zuid

Mobiel

Santpoort-Zuid

Op verschillende lokaties

Santpoort-Zuid

Regio haarlem

Santpoort-Zuid

Regionaal, haarlem e.o.

Santpoort-Zuid

Rijswijk

Santpoort-Zuid

Thuis

Santpoort-Zuid

Thuis, eigen praktijk

Santpoort-Zuid

Utrecht

Santpoort-Zuid

Utrecht

Santpoort-Zuid

Utrecht

Santpoort-Zuid

Utrecht

Santpoort-Zuid

Wisselend in NH, ZH en Utrecht

Santpoort-Zuid

Zoetermeer

Velsen-Noord

Castricum

Velsen-Noord

Castricum

Velsen-Noord

Den haag

Velsen-Noord

Den haag

Velsen-Noord

Door heel Nederland

Velsen-Noord

Door heel Nederland.

Velsen-Noord

Huizen

Velsen-Noord

In den haag

Velsen-Noord

Lisse

Velsen-Noord

Regionaal

Velsen-Zuid

Almere

Velsen-Zuid

Buitenland

Velsen-Zuid

Harlingen

Velsen-Zuid

Heerhugowaard

Velsen-Zuid

Hoorn

Velsen-Zuid

In Beverwijk (niet bij Tata Steel) én in Velserbroek

Velsen-Zuid

Leiden
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Velsen-Zuid

Leiden

Velsen-Zuid

Nationaal en internationaal

Velserbroek

Almere

Velserbroek

Almere

Velserbroek

Ambulant

Velserbroek

Amstelveen

Velserbroek

Amsterdam en vogelenzang

Velserbroek

Amsterdam-noord

Velserbroek

Beesd

Velserbroek

Bloemendaal

Velserbroek

Bloemendaal

Velserbroek

Bonn, duitsland

Velserbroek

Cruqius

Velserbroek

Cruquius

Velserbroek

Culemborg

Velserbroek

Delft

Velserbroek

Den haag

Velserbroek

Den haag

Velserbroek

Driehuis en Velserbroek

Velserbroek

Heel noord holland

Velserbroek

Heemstede

Velserbroek

Heemstede

Velserbroek

Heemstede

Velserbroek

Heemstede

Velserbroek

Heemstede

Velserbroek

Heemstede

Velserbroek

Heerhugowaard

Velserbroek

Heiloo

Velserbroek

Huizen

Velserbroek

Ik ben commercieel onderweg door Nederland

Velserbroek

Ik werk van huis uit, maar bezoek opdrachtgevers in het hele land.

Velserbroek

In Heemskerk en Velserbroek

Velserbroek

In Utrecht

Velserbroek

Landelijk op diverse plaatsen

Velserbroek

Leiden

Velserbroek

Leiden

Velserbroek

Leiden

Velserbroek

Lijnden

Velserbroek

Nederland
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Velserbroek

Nieuw vennep

Velserbroek

Noord en zuid holland

Velserbroek
Velserbroek

Op verschillende plaatsen, nl. Velserbroek, Driehuis, Amstelveen, en
schalkwijk .
Overal

Velserbroek

Overveen

Velserbroek

Petten

Velserbroek

Purmerend

Velserbroek

Randstad

Velserbroek

Regio haarlem - Amsterdam - Zaandam

Velserbroek

Regio Noord-Holland zuid

Velserbroek

Regio velsen assendelft

Velserbroek

Rotterdam

Velserbroek

Rotterdam

Velserbroek

'S-Hertogenbosch

Velserbroek

Thuis

Velserbroek

Thuis

Velserbroek

Tussen Heerhugowaard en Hillegom

Velserbroek

Utrecht

Velserbroek

Utrecht

Velserbroek

Volendam

Velserbroek

Voornamelijk thuis en in Haarlem/Velserbroek en ik studeer in Leiden

Velserbroek

Westland

Velserbroek

Wormerveer

Velserbroek

Zandvoort

Velserbroek

Zoetermeer

Velserbroek
Velserbroek

ZPP'er, ik werk afwisselend thuis of bij verschillende opdrachtgevers op
verschillende locaties.
Zwanenburg

Velserbroek

ZZ-er en werk landelijk
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Onderzoek Verkeer
Antwoorden van de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Welk vervoermiddel gebruikt u
het meest om naar uw werk of opleiding te gaan?
v40

v3_A9

IJmuiden

Service bus

IJmuiden

Taxi

IJmuiden

Thuiswerk

Santpoort-Noord

Ik werk thuis

Santpoort-Noord

Rolstoelbus

Santpoort-Noord

Werk aan huis

Santpoort-Zuid

Ik werk vanuit huis

Santpoort-Zuid

Kantoor aan huis

Santpoort-Zuid

Werk aan huis

Santpoort-Zuid

Werk thuis

Velsen-Noord

Ik rijd een taxibus vanaf mijn eigen huis

Velsen-Noord

Scoot mobiel

Velsen-Zuid

Vliegtuig

Velserbroek

Niet, ik werk vanuit huis.

Velserbroek

Thuis

Velserbroek

Thuis

Velserbroek

Vliegtuig

Velserbroek

Werk aan huis

Velserbroek

Werk aan huis
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Onderzoek Verkeer
Antwoorden van de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Welk vervoermiddel gebruikt u
verder om naar uw werk of opleiding te gaan?
Plaats

Toelichting

Driehuis

Vliegtuig

IJmuiden

Pont

IJmuiden

Taxi

IJmuiden

Tram

Velserbroek

Dienstvoertuig

Velserbroek

Handbike
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Onderzoek Verkeer
Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Pontplein – IJmuiden.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Afslag Driehuis duurt heel lang. Ingewikkelde structuur met veel
richtingen en korte invoegstroken.

Driehuis

Bij afslag Driehuis(richting Van Houtenlaan moet je altijd erg lang
wachten, beide kanten op.

Driehuis

De wachttijd is vaak vrij lang. Een (ondergrondse) route langs het kanaal
zou een verbetering kunnen zijn. Daarnaast is de afslag naar velsen zuid te
krap

Driehuis

Doorstroming verkeer vanuit richting A9 naar ijmuiden. Twee banen naar
ijmuiden centrum blokkeren afslaand verkeer richting Driehuis/VelsenZuid. Twee banen naar ijmuiden die naar 1 baan moeten geeft aanleiding
tot race-partijen

Driehuis

Lang voor stoplicht minister v houtenlaan naar pontplein

Driehuis

Lange wachttijden op Min. Van Houtenlaan

Driehuis

Lange wachttijden verkeerslichten

Driehuis

Lichten staan te kort op groen, vanaf de Min. Van Houtenlaan

Driehuis

Onjuiste tijdsduur waardoor zeer lange wachttijd

Driehuis

Onlogische verkeersvakken. Meer verkeer recht door en linksaf ipv naar
haven bijvoorbeeld in avond spits

Driehuis

Richting Driehuis in spits stroopt het verkeer op doordat er wijzigingen in
het voorsorteren zijn aangebracht. Bestuurders komen er vaak te laat achter
dat ze verkeerd voorgesorteerd zijn en moeten dan weer van baan wisselen
waardoor verkeer gestremd raakt.

Driehuis

Richting Driehuis. Te lange files voor stoplichten. Verkeer vanuit ijmuiden
lijkt langere doorstroming te hebben.

Driehuis

Rommelig, lange wachttijden

Driehuis

Slechte afstelling verkeerslichten

Driehuis

Stoplicht duurt te lang

Driehuis

Stoplichten functioneren niet efficient

Driehuis

Te lang op groen wachten

Driehuis

Te lang wachten

Driehuis

Te lang wachten bij stoplichten

Driehuis

Te lang wachten voor stoplicht vanuit minister van Houtenlaan

Driehuis

Te lange wachttijd

Driehuis

Te vaak wachten zonder dat er verkeer is op het pontplein.

Driehuis

Teveel file

Driehuis

Trage doorstroming rechtsaf van Min. Van Houtenlaan naar Stationsweg

Inrichting is nu erg ingewikkeld, te veel verkeersstromen.
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Driehuis

Vaak lang wachten op het verkeerslicht

Driehuis

Vaak lang wachten voor stoplicht

Driehuis

Verkeer bij andere stoplichten gaan vaak voor wanneer men vanuit
Driehuis komt (langere wachttijd).
Rijstrook langs noordzeekaneel (richting ijmuiden/driehuis) is gewoon een
ramp. De laatste aanpassingen leidt tot meer opstoppingen

Driehuis

Verkeersstromen worden ongelijk verdeeld. Vanuit driehuis richting
kanaaldijk duurt zo lang dat ik ervoor kies om via de heerenduinweg te
rijden

Driehuis

Wachttijd bij stoplichten is erg lang

IJmuiden

Aankomst pont veroorzaakt hinder

IJmuiden

Afstelling verjkeerslichten

IJmuiden

Altijd file geen goede doorstroming

IJmuiden

Altijd wanneer ik weg wil sta ik in de file.
Als je ijmuiden in wilt, sinds er een nieuwe baan bij is gekomen naar het
stoplicht om ijmuiden in te komen heb ik al bijna 5x een aanrijding gehad.
Ik vraag me wel eens af hoelang dat nog goed gaat

IJmuiden

Auto's wijken laatste moment uit, zeer druk bij dichte tunnel, te lange
wachttijden verkeerslicht

IJmuiden

Bij de stop licht en de verkeer is best gevaarlijk

IJmuiden

Bij drukte in de spits kan men, indien men de afslag wilt nemen naar
Velsen-Zuid, niet altijd het stoplicht halen omdat er twee banen zijn voor
rechtdoor. Ook kan men niet altijd nog invoegen waardoor men vroegtijdig
en soms ook onnodig al links voorgaat sorteren.

IJmuiden

Bijzonder lange wachttijd voor het stoplicht komend vanaf De Noostraat.

IJmuiden

De doorstroom ijmuiden in is beter dan eruit. Stoplichten lijken niet goed
afgesteld. Verder wordt de sluipweg verder op vaak gebruikt bij de
brandweer kazerne. Ook lijkt het stoplicht bij de vuilstort verkeerd
afgesteld naar de Amsterdamse weg. Vanuit Velserbroek is de doorstoom
vele malen beter. Hierdoor loopt ijmuiden zelf dicht.

IJmuiden

De extra rijbaan rechtdoor komt onverwacht aan de linkerkant erbij. Na al
die jaren is het verkeer dat blijkbaar nog niet gewend, en dan kan je je de
vraag stellen of het wel logisch is.

IJmuiden

De instelling van de stoplichten klopt niet met het aanbod per rijrichting.

IJmuiden

De stoplichten staan niet goed afgesteld.

IJmuiden

De voorsortering richting Kanaaldijk en Centrum is totaal niet logisch.
Halverwege de parkweg moet je al naar links om naar het centrum te
kunnen.

IJmuiden

Door linker rijstrook die vervolgens weer moeten invoegen. Houdt het
verkeer erg op.

IJmuiden

Doordat er regelmatige een lege bus staat die voorrang krijgt

IJmuiden

Doorgaande route wordt slecht door verkeerlichten ondersteund
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kanaaldijk richting tunnel, richting ijmuiden is voorsorteren een ramp
IJmuiden

Doorstroming vanuit ijmuiderstraatweg loopt niet altijd goed door

IJmuiden

Druk, lang wachten met name in de ochtend

IJmuiden

Drukke kruispunt en lang wachten

IJmuiden

Duurt lang voordat stoplichten op groen gaan. Vanaf de zijwegen staat het
groene licht slechts kort op groen.

IJmuiden

Duurt smorgens te lang

IJmuiden

Duurt veel te lang

IJmuiden

Eindeloze stoplichtcycli en rottig voorsorteren vanuit de parkweg

IJmuiden

Er rijden nog dagelijks chauffeurs op de verkeerde baan. Deze willen dan
snel nog even naar de andere baan. Dit levert soms gevaarlijke situaties op
en irritatie.

IJmuiden

Erg druk, verkeerslichten afstellen

IJmuiden

Ga via sluisroute

IJmuiden

Gaat bij de pont Ijmuiden in van 2 naar 1 baan.
Wordt op het allerlaatste moment ingevoegd.

IJmuiden

Gek invoegen vanuit Velsen-Zuid. Lang wachten op lichten. Rare bochten

IJmuiden

Het is lastig om ijmuiden in te komen en er uit te gaan , geen goede

richting sluizen.
doorstroming .
IJmuiden

Het lijkt dat de verkeerslichten niet op de juiste manier zijn afgesteld.
Regelmatig staan er lange rijen op de kanaaldijk. Het lijkt dat de
doorstroming voor fietsers belangrijker is en sommige verkeersstromen
zijn beter te combineren.

IJmuiden

Het stoplicht kan eindeloos op rood staan. De voorsorteerbanen vanaf
velsen zuid zijn vreemd aangelegd en leiden tot verwarring

IJmuiden

Ijmuiden in rare wijziging van rijbanen sinds enkele jaren. Daarvoor nooit
een probleem en nu wel.

IJmuiden

Inefficiënt systeem van verkeersafhandeling

IJmuiden

Kanaaldijk wordt als doorgaande route bestempeld, maar de doorstroming
(verkeersbegeleidingslichten) zijn niet als zodanig afgesteld !

IJmuiden

Keuze van de rijstrook

IJmuiden

Komende vanaf Min. Van Houtenlaan richting de Noostraat staat stoplicht
erg lang op rood.

IJmuiden

Lang wachten op groen;v.a. De noostraat kanaaldijk op komt krijgt verkeer
vanaf pontplein gelijk groen dit is vaak gevaarlijk

IJmuiden

Lange wachtijden bij de verkeerslichten vanaf de velzen-zuid richting de
noostraat. De extra linkerbaan wordt niet goed benut doordat de afslag
naar de kanaaldijk de rechterbaan in beslag neemt.

IJmuiden

Lange wachttijd

IJmuiden

Lange wachttijd

IJmuiden

Lange wachttijd stoplichten
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IJmuiden

Lange wachttijden verkeer richting bv Min. Van Houtenlaan / lange
wachttijden verkeer komende vanaf Min. Van Houtenlaan.

IJmuiden

Lange wachttijden voor de stoplichten

IJmuiden

Langwachten voor je kan doorrijden

IJmuiden

Meer ruimte voor voorsorteren richting denoostraat en kanaaldijk. En
duidelijker aangeven.

IJmuiden

Men blijft veelal links rijden op de stationsweg en rechts staan bij het
stoplicht

IJmuiden

Met name op de spitstijden is de capaciteit van het wegennet niet
voldoende waardoor er wachttijden optreden.

IJmuiden

Middags staan er 2 rijen dik auto's voor het centrum, hierdoor is er geen
doorstroming richting de Kanaaldijk.
Voor linksaf naar de Minister van Houtenlaan moet je 3 cicles afwachten
om hier links af te gaan veel gaan hierdoor op het laatste moment toch nog
even rechtdoor naar het centrum

IJmuiden

Naar ijmuiden: twee rijstroken naar één rijstrook is vaak een chaos en het
recht van de sterkste.

IJmuiden

Nadat dit kruispunt gerestaureerd is, is de doorstroming verslechterd. De
rij auto's ijmuiden in 's middags is nog nooit zo lang geweest. Dit komt
door de nieuwe voorsorteerstroken. Ook heeft de verslechterde afstelling
van het verkeerslicht nadelig gevolg.

IJmuiden

Onduidelijke afrit naar de pont

IJmuiden

Onlogisch indeling

IJmuiden

Onnodig lang wachten bij de stoplichten dit belemmerd de doorstroming
enorm

IJmuiden

Onoverzichtelijk bij het maken van de keuzes richting kanaaldijk, de
Noostraat en de Min. Van Houtenlaan.

IJmuiden

Onoverzichtelijk. Fietsers vanaf pont fietsen vaak door rood omdat ze te
lang moeten wachten

IJmuiden

Op stationsweg richting ijmuiden moet je vreemd voorsorteren. Je wordt er
niet altijd tussen gelaten.

IJmuiden

Openbaar vervoer krijgt prioriteit???

IJmuiden

Overbelast kruispunt en voor veel mensen een onduidelijke
rijstrookaanduiding.

IJmuiden

Rare indeling rijstroken, kan niet vanaf de Noostraat direct de Kanaaldijk
oprijden !

IJmuiden

Rechtdoor en/of linksaf verwarrend

IJmuiden

Regematig file tot BP station ijmuiderstraatweg

IJmuiden

Rij verdeling naar links en rechtdoor is niet in orde

IJmuiden

Sta elke ochtend in de file, omdat de parkweg vast staat.

IJmuiden

Stoplicht minister van houtenlaan staat te lang op rood
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IJmuiden

Stoplicht veel te lang op rood

IJmuiden

Stoplicht voor richting kanaaldijk staat vaak op rood terwijl het voor
rechtdoor op goen staat. Dus onnodige wachttijd.

IJmuiden

Stoplichten duren erg lang

IJmuiden

Stoplichten duren te lang, zou vaker moeten afwisselen.

IJmuiden

Stoplichten staan niet goed op elkaar ingesteld

IJmuiden

Stoplichten staan regelmatig onnodig op rood voor bestuurders

IJmuiden

Stoplichten staan verkeerd afgesteld. Er moet altijd lang gewacht worden
in de spits.

IJmuiden

Stoplichten staan zeer lang op Rood

IJmuiden

Stoplichten werken traag en niet naar behoren

IJmuiden

Stoplichten zijn niet goed op elkaar afgestemd. Wachttijd veel te lang.

IJmuiden

Te druk

IJmuiden

Te druk,geen goede doorstroming

IJmuiden

Te lang wachten

IJmuiden

Te lange wachttijd, smalle noostraat

IJmuiden

Te lange wachttijden bij verkeerslichten.
Oneerlijke roulatie bij 'groen'.

IJmuiden

Te lange wachttijden en slechte doorstroom naar ijmuiden

IJmuiden

Te vaak opstopping door verkeersdrukte

IJmuiden

Te veel stoplichten, duurt allemaal te lang

IJmuiden

Te veel verkeer te verwerken op deze weg. Is na verandering van weg door
middel van pijlen op rijbanen slechter geworden. Ook zijn de
verkeerslichten richting velsertunnel sterk vertragend.

IJmuiden

Te veel wegen op 1 punt, invoegen naar kanaaldijk pont zo eerder moeten
zijn, en een langer ononderbroken witte streep. Voorkoming aso gedrag.

IJmuiden

Tegenwoordig is de rijbaanindeling om ijmuiden in te rijden aangepast,
zodat al het verkeer in Velsen-Zuid al links voorsorteert. Dit zorgt voor
veel opstopping. Ook is de stoplicht frequentie niet altijd even efficiënt
voor wat feitelijk de hoofd doorweg is voor ijmuiden

IJmuiden

Teveel gelijkvloerse kruisende toegangswegen

IJmuiden

Tijdens spits staat het vast
Lange wachttijd bij de stoplichten

IJmuiden

Tijdens spitsuur lange file bij het inrijden van ijmuiden met als gevolg dat
de linkerrijbaan langer is dan de rechterrijbaan wat vervolgens leidt to
gevaarlijke situaties.

IJmuiden

Vaak druk bij de stoplichten. Verkeer richting Haarlem,sorteert vaak
verkeerd voor. Op meest rechter rijstrook)

IJmuiden

Vaak files. Deels omdat mensen doorrijden op groen terwijl er nog geen
plaats is op de weg en dan stilstaan op de kruising zodat verkeer van
andere richting, wanneer hun licht groen wordt niet kunnen doorrijden
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IJmuiden

Vaak lange rijen voor stoplicht rond spits

IJmuiden

Veel te druk en onoverzichtelijk door trechtereffect onder viaduct, verkeer
wat van de parkweg afkomt en naar centrum moet veroorzaakt vaak
opstopping op de stationsweg.

IJmuiden

Verkeer vanaf/ en naar Min. V Houtenlaan moet te lang wachten voor
verkeerslicht.

IJmuiden

Verkeers lichten blijven zeer lang op rood staan als de pont aankomt, het
verkeer staat geregeld vast als er iets in de velsertunnel is. Als je dan de a22
op moet richting haarlem is dit erg frustrerend

IJmuiden

Verkeerslicht gezien vanuit richting kanaaldijk staat te lang op rood.

IJmuiden

Verkeerslichten duren lang, met name vanaf van houtenlaan

IJmuiden

Verkeerslichten duren te lang

IJmuiden

Verkeerslichten staan lang op rood

IJmuiden

Voor fietsers levensgevaarlijk

IJmuiden

Vooral aan de naar ijmuidenkant een rommeltje en erg krap , zeker na de
laatste verandering .. Ligt ook wel erg aan de erg veel oude mensen die
naar driehuis willen , waardoor je uiteindelijk niets aan die 3 banen heb .

IJmuiden

Voorsorteren is veeeeel slechter geworden na de laatste "verbetering"

IJmuiden

Voorsorteren is voor veel mensen komen vanaf velsen zuid onduidelijk.
Ook zijn wachttijden te lang.

IJmuiden

Voorsorteren niet logisch

IJmuiden

Wanneer onderstaande knelpunten opgelost zijn stroomt het bij het
pontplein beter door

IJmuiden

Wellicht een rotonde?

IJmuiden

Werking van de verkeerslichten overdag t.o.v. Het vele verkeer

IJmuiden

Zaterdag 1dec om 17.00uur pont uit de vaart door gebreken,
dan is er dan moet er een pont uit Amsterdam komen.
Die is er volgens zeggen omstreeks halfelf als alles goed gaat.

IJmuiden

Zeer slechte doorstroming kan zelfs enige minuten duren

IJmuiden

Zeker ijmuiden in een ongelukkige rijbaan indeling: heel handig onder het
viaduct van twee naar één baan

Santpoort-Noord

Als je van Driehuis afkomt dan moet je met een bocht oversteken, mensen
van buiten Velsen snappen dit niet omdat de twee afslagen verwarrend
zijn

Santpoort-Noord

Altijd chaos en druk en de stoplichten duren te lang

Santpoort-Noord

Altijd druk

Santpoort-Noord

De splitsing van rijbanen richting ijmuiden geeft bij verschillend
verkeersaanbod (rechtdoor, rechtsaf) al snel file vorming

Santpoort-Noord

Een vervelend en complex kruispunt. Onoverzichtelijk.

Santpoort-Noord

Fietsers missen de pont door te lange roodstand van dtoplicht

Santpoort-Noord

Het duurt heel lang voor je groen krijgt als je van de Minister van
Houtenlaan het pont plein op wilt.

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

92

Onderzoek Verkeer
Santpoort-Noord

Lang roodlicht

Santpoort-Noord

Lang wachten

Santpoort-Noord

Lang wachten

Santpoort-Noord

Langdurig wachten voor de verkeerslichten

Santpoort-Noord

Lange wachttijd om linksaf naar Telstar stadion te gaan.

Santpoort-Noord

Onduidelijk aangegeven

Santpoort-Noord

Overzicht en doorstroming slecht in spits

Santpoort-Noord

Pont vaart te weinig

Santpoort-Noord

Roodfase stoplichten te lang, omdat te veel verkeersstromen bediend
moeten worden

Santpoort-Noord

Slechte doorstroming

Santpoort-Noord

Stoplichten niet goed afgesteld

Santpoort-Noord

Te druk

Santpoort-Noord

Vaak heel druk en stoplichten werken naar mijn mening niet goed. Lange

Santpoort-Noord

Vauit Driehuis, richting Kanaaldijk te lang wachten.

rij op 2 rijstroken. Vaak al 200 meter voor stoplichten.
Van Kanaaldijk richting Driehuis geen probleem
Santpoort-Noord

Veel files

Santpoort-Noord

Verkeerslichten duren te lang

Santpoort-Noord

Verkeerslichten erg lang op rood

Santpoort-Noord

Wachttijden voor verkeerslichten

Santpoort-Zuid

Duurt vaak lang

Santpoort-Zuid

Erg druk op kruispunt lang wachten

Santpoort-Zuid

Erg druk,stoplichten slecht geregeld,erg onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Geen trein, geen bus.

Santpoort-Zuid

Komend vanuit Santpoort duurt het (te) lang

Santpoort-Zuid

Lange wacht tijd van uit Driehuis

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Rommelig en lange stoplichten die niemand snapt

Santpoort-Zuid

Te druk

Santpoort-Zuid

Trage doorloop

Santpoort-Zuid

Verkeer loopt vast door velser tunnel

Santpoort-Zuid

Verkeerde indeling, te voreg moeten vrsorteren, niet optimaal gebruik van
de ruimte

Santpoort-Zuid

Vreemde keuzen mogelijk .

Velsen-Noord

Altijd op onthoud en gerommel

Velsen-Noord

Er staat regelmatig een lange rij auto's voor het stoplicht en de wachttijd is
vrij lang

Velsen-Noord

Lage wachttijd bij de verkeerslichten. Verwarrend, bij rechtsaanhoudend
kom je per abuis op de weg naar de sluizen.
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Velsen-Noord

Onoverzichtelijk, auto's en fietsen door elkaar

Velsen-Noord

Pontplein velsen noord richting grote hout of koningsweg levensgevaarlijk
fiets/bromfietsverkeer naar en van pont schiet de weg over,

Velsen-Noord

Te druk

Velsen-Noord

Verkeerslichten reageren erg traag op het aanbod

Velsen-Zuid

Als voetganger sta je lang te wachten; als automobilist is de doorstroming
langzaam

Velsen-Zuid

Als voetganger/fietser word je zo ongeveer als een curiositeit behandeld.
Je voelt je dan terecht een tweederangs verkeersdeelnemer

Velsen-Zuid

Bij drukte is voorsorteren richting Driehuis niet mogelijk.
Verkeer richting Ijmuiden (viaduct) moet van twee naar één rijstrook

Velsen-Zuid

De lange wachttijden, vaak zonder verkeer, en de flessenhals bij de
Noostraat

Velsen-Zuid

De linksaffer naar de Minister van Houtenlaan is vertraagd door
bevoorrechting fietsers/voetgangers

Velsen-Zuid

Druk. Afstemming stoplichten

Velsen-Zuid

Duurt erg lang voor de verkeerslichten op groen gaan

Velsen-Zuid

Een grote rotonde zou de doorstroming aanzienlijk verbeteren

Velsen-Zuid

Er is hier sprake van een overspannen verkeerssituatie, dwz er zijn teveel
elkaar kruisende verkeersstromen

Velsen-Zuid

Er is jaren geleden vanuit B&W beslist dat de doorstroming van het
ijmuiden inkomend verkeer zoveel als mogelijk was NIET door het
stadscentum te leiden. Sinds de vorige reconstructie (periode Burg. Hertog)
rijden we met 2 rijstroken naar de Noostraat, om direct weer te moeten
invoegen naar 1 rijstrook. Toen is m.i. Verzuimd om de rechter rijstrook te
laten afslaan naar de ijmuiderstraatweg. Er was en is daar nog steeds
ruimte genoeg.

Velsen-Zuid

Lang wachten bij verkeerslichten links of rechtsafslaan

Velsen-Zuid

Lange rijen voor de stoplichten

Velsen-Zuid

Lange wachttijden

Velsen-Zuid

Lange wachttijden, ook als er geen verkeer uit de overige richtingen komt.

Velsen-Zuid

Lange wachttijden, ook voor fietser en voetgangers naar pont. En veel
verkeersaanbod

Velsen-Zuid

Lange wachttijden, verkeersophoping

Velsen-Zuid

Overdag vaak lange wachttijden.

Velsen-Zuid

Stoplichten functioneren slecht

Velsen-Zuid

Stoplichten staan heel slecht op elkaar afgesteld en afgestemd.

Velsen-Zuid

Stoplichten staan ontzettend lang op rood vooral voor afslaand verkeer

Velsen-Zuid

Te druk door verkeerslichten en invoegen van 2 banen naar 1 baan na het
viaduct werkt vertragend

Velsen-Zuid

Te lang en te vaak moeten wachten.
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Velsen-Zuid

Te lang wachten op groen licht

Velsen-Zuid

Te lang wachten voor stoplicht

Velsen-Zuid

Te vaak file vorming richting kanaaldijk en de noostraat

Velsen-Zuid

Te veel filevorming rond spitsuren

Velsen-Zuid

Teveel aanbod verkeersdeelnemers waaronder fietsers van pont en
openbaar vervoer met 'voorrangslicht'.

Velsen-Zuid

Teveel verkeer waardoor het lang duurt/ vastloopt

Velsen-Zuid

Vaak zoveel verkeer dat er files ontstaan, lang wachten voor
verkeerslichten en nog maar niet te spreken over de enorme stromen
verkeer die dat dan weer geeft op de No straat

Velsen-Zuid

Vanaf minister v. Houtenlaan richting ijmuiden soms 5 min voor rode
stoplicht onbegrijpelijk.!!!

Velsen-Zuid

Veel te lange wachttijden.

Velsen-Zuid

Verkeerslicht duurt tot 4 minuten tot het groen wordt. Het duurt langer om
met de auto naar mijn werk te komen dan met de fiets

Velsen-Zuid

Verkeerslicht van v. Houtenlaan linksaf ijmuiden in staat maar heel kort
op groen en heeeel lang op rood

Velsen-Zuid

Verkeerslichten ( rood ) duren veel te lang.

Velsen-Zuid

Verkeerslichten staan lang op rood, splitsing baan richting Driehuis en
rechtdoor 2 banen naar ijmuiden gevaarlijk en onoverzichtelijk !!!!!!

Velsen-Zuid

Verkeerslichten teveel versatoord door lijnbussen

Velsen-Zuid

Wachttijd vanaf Van Houtenlaan naar kanaaldijk/De Noostraat is erg lang.
Wachttijd op Stationsweg linksaf naar Van Houtenlaan is zo lang dat je
vaak 2 of zelfs 3x moet wachten voor rood, dat erg lang duurt, voor je
erdoor bent.

Velsen-Zuid

Wachttijden voor de stoplichten zijn soms ergerlijk lang.

Velsen-Zuid

Zeer onoverzichtelijke rijbaanverdeling naa laatste renovatie

Velserbroek

Altijd file

Velserbroek

Chaotisch, een rijstrook gaat rechtsaf, een rechtdoor. Dit is tegen de
verwachting in.

Velserbroek

De nieuwe wegindeling werkt volgens mij niet goed, (als je ijmuiden in

Velserbroek

Door te late bewegwijzering voor rijstrookkeuze wordt er een onrustig

wilt vanaf bijv de a9) zoals het voorheen was werkte beter
verkeersgedrag geschapen. Daardoor file oorzaak.
Velserbroek

Er ontstaan te lange wachtrijen in beide spitsen door wat vreemde
afstelling van lichten. Af en toe is het maar kort groen, waarschijnlijk door
voorrang voor bus of pontverkeer. Werkt verwarrend.

Velserbroek

Erg onoverzichtelijk en vanuit velserbroek naar ijmuiden van twee naar
een rijstrook geeft altijd remmen omdat men er nog zonodig tussen moet

Velserbroek

Geen duidelijke richting. Mocht je willen afslaan naar Driehuis moet je
soms een gevaarlijke manoeuvre uitvoeren.

Velserbroek

Ik vind het een rommeltje
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Velserbroek

Lang wachten voor stoplichten

Velserbroek

Lange wachttijd voor stoplicht

Velserbroek

Lange wachttijd voor verkeerslichten

Velserbroek

Met de fiets sta je hier belachelijk lang voor het stoplicht, terwijl de pont
hier niet op wacht

Velserbroek

Na de laatste aanpassing is het een bende geworden langs het kanaal
ijmuiden centrum in te komen. Je kunt groot deel van de weg maar 1
rijstrook gebruiken terwijl er bijna geen hond rechtsaf hoeft

Velserbroek

Nieuwe situatie richting ijmuiden centrum is onhandig

Velserbroek

Omdat je direct na het stoplicht moet invoegen omdat de weg ineens smal
is. Waardoor je vaak afgesneden wordt of klem gereden wordt. Het recht
van de brutaalste????

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk - op het laatste moment is het pas duidelijk op welke baan
er moet worden voorgesorteerd

Velserbroek

Parkweg -> kanaaldijk en vv te kort capaciteit.
Voorrangsregeling terug zetten naar parkwerk -> kanaaldijk vv

Velserbroek

Regelmatig staan hier flinke files, en is er geen mogelijkheid tot een
alternatieve route. Op rustigere momenten is de doorstroming prima, als er
wat aan de hand is (en dat is vaak) en tijdens de spits (die steeds langer
duurt) is er vaak geen doorkomen aan.

Velserbroek

Slecht aangegeven het voorsorteren richting ijmuiden Centrum.
Vanaf de Kanaaldijk richting tunnel te lang voor het stoplicht staan (
doorgaande weg ri tunnel) moet vlotter kunnen daardoor file vorming
groot probleem vracht verkeer.

Velserbroek

Te lang wachten bij verkeerslicht

Velserbroek

Te lange wachttyd

Velserbroek

Te traag

Velserbroek

Te veel kruisende verkeersstromen, daardoor te lange wachttijden

Velserbroek

Te weinig voorsorteer ruimte

Velserbroek

Tijdens spits zeer lange rijen voor het stoplicht.
Als er meer dan 5 vrachtwagens staan dan sta je soms erg ver in de rij.

Velserbroek

Tijds duur van de stoplichten

Velserbroek

Veel oponthoud/slechte doorstromming

Velserbroek

Verkeerslichten niet goed af gesteld voor schooljeugd die van pont
afkomen vaak zeer gevaarlijke situatie,s moet vaak te lang wachten en dan
gaat de jeugd door rood verkeerslicht

Velserbroek

Vervelende doorstroming van 2 banen naar 3 banen. In richting kanaaldijk
en rest richting nostraat. Is verwarrend

Velserbroek

Verwarrend ivm rechtdoor en rechts naar de weg langs het kanaal

Velserbroek

Verwarring bij het naderen van uit oostzijde naar pontplein toe om het
juiste vak te kiezen.
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Velserbroek

Voor fietsers vanuit pont vaak te zeer lang wachten

Velserbroek

Voorsorteren vanaf Velsen Zuid onlogisch

Velserbroek

Wachten bij het stoplichting kan heel lang duren. Vooral op de weg
richting het gemeentehuis en de Zuidzijde van de Velsertunnel.

Velserbroek

Wachttijd te lang.
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Plein 1945 - IJmuiden.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Alle auto's van welke kant dan ook moeten te lang wachten. Waardoor
uiteindelijk gevaarlijke situaties ontstaan. Even snel er voor gaan. Met
name voor fietsers gevaarlijke situaties moeten

Driehuis

Bij tijd en wijle zeer druk

Driehuis

Blokkades door kruisende verkeersstromen (vooral linksafslaanders 2x)

Driehuis

Drama wat betreft afslaand verkeer richting Lange Nieuwstraat vanuit de
richting Zeeweg. Onduidelijke situaties overstekende fietsers. Geen
doorstroming naar Lange Nieuwstraat. Bevordert niet de bereikbaarheid
van winkels

Driehuis

Er ontstaan daar gevaarlijke situaties

Driehuis

Gevaarlijk kruispunt voor fietsers en auto's

Driehuis

Gevaarlijk voor fietsers/voetgangers.

Driehuis

Gevaarlijke situaties, doordat er veel afslaand verkeer is ontstaat er
opstroping van het verkeer. Zebrapaden vlakbij afslagen zorgen voor
oponthoud.

Driehuis

Het verkeer wacht allemaal op elkaar zodat er geen goede doorstroming is.
Hier is duidelijk een mogelijkheid om dat op te lossen via een rotonde

Driehuis

Komende van de lange Nieuwstraat moeilijk linksaf te slaan en lange
wachttijden, ook als je rechtsaf gaat. Ook lastig met fietsers.

Driehuis

Kris kras door elkaar met oversteken

Driehuis

Lastig

Driehuis

Linksafslaand vanaf Marktplein steeds veel verkeer om door heen te rijden.

Driehuis

Niet overzichtelijk genoeg

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk en druk

Driehuis

Onoverzichtelijk kruispunt, doorstroming vanaf de Lange Nieuwstraat is
slecht waardoor vaak een lange rij auto's staan te wachten om de straat
over te steken.

Driehuis

Onoverzichtelijk moet rotonde worden

Driehuis

Onoverzichtelijk. Lstige voorrangsweg

Driehuis

Onoverzichtelijk; maak er nu maar een rotonde van

Driehuis

Onoverzichtelijke bocht

Driehuis

Op de T-kruising loopt het verkeer vast als er van alle drie de richting
verkeer komt om het een gelijkwaardig kruising is waar verkeer van rechts
voorrang heeft.

Driehuis

Opstopping.
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Driehuis

Risico fietsen-brommers 2 richtingen, en meteen erachter zebra
voetgangers oversteek.

Driehuis

Rommelig met diverse verkeersstromen langs-door elkaar
fietserpad-zebra's en sneller verkeer

Driehuis

Soms ondoenlijk om vanaf zeeweg lange Nieuwstraat op te komen

Driehuis

Stroomt niet door, onveilig

Driehuis

Te nauw, slechte doorstroming, onoverzichtelijke situatie met linksaf
slaand verkeer naar AH of gemeente

Driehuis

Te smal, te lange wachttijden

Driehuis

Te veel aanbot

Driehuis

Te veel verkeersstromen: Auto's, Bus met bushalte, Fietsen met onduidelijk
voorrangsrecht (of ze nemen het gewoon), Zebra bijna op de kruising.

Driehuis

Vaak druk en onoverzichtelijk: vooraal met scooters en fietsers

Driehuis

Vanaf Lange Nieuwstraat lastig richting Noostraat af te slaan

Driehuis

Vastlopend verkeer wat rechtdoor of linksaf of rechtsaf moet

Driehuis

Veel verkeer van allerlei kanten waardoor het heel lang duurt voordat je de
kruising kan oversteken

Driehuis

Verkeer stroopt zich open onhandig met wielrijders,aande verkeerde kant

Driehuis

Verkeersaanbod is vaak groot op deze T-kruising hetgeen tot oponthoud

van een weg
leidt
Driehuis

Voor fietsers vind ik het niet veilig genoeg. Er zou voorrang bij de
oversteek moeten zijn voor hen. En je moet met de fiets zon een rare
kronkel maken van de lange nieuw naar de zeeweg

Driehuis

Wachtrijen van afslaand verkeer in combinatie met gevaar voor langzaam

IJmuiden

Aansluiting L.Nieuwstraat richting centrum. Fietspad 2-richtingen

verkeer (chaotisch)
invoegend en fietspad plein45. Voor afslaand auto verkeer onoverzichtelijk
IJmuiden

Afslaand naar links, richting Noostraat vaak lang wachten op doorgang

IJmuiden

Afslaande auto's blokkeren onnodig de doorgang. Komende vanaf de lange
nieuw straat is er vaak een lange wachttijd

IJmuiden

Afslag Lange Nieuwstraat gevaarlijk voor fietsers die van de Lange
Nieuwstraat afkomen en direct de Zeeweg opgaan.

IJmuiden

Als het druk is kun je nauwelijks afslaan naar links komende vanaf de
Lange Nieuwstraat. Maak daar stoplichten of iets dergelijks.

IJmuiden

Als ik van de langenieuwstraat kom en ri.de Nostraat wil word de zeeweg
geblokkerd door voorgesoorteerde auto,s.

IJmuiden

Als men vanaf de Zeeweg komt zijn er te lange wachttijden ivm stoplichten
pontplein.Dan komt er zoveel verkeer ineens ,dat men soms lang moet
wachten om de Lange Nieuwstraat op te rijden..Ook irritant rijgedrag is
hier vaak aan de orde.
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IJmuiden

Altijd druk door afslaand verkeer

IJmuiden

Bij de T-splitsing zeeweg Plein 1945 sta je soms lang te wachten. Maar erger
nog er ontstaan door opeenhoping van fietspad en splitsing regelmatig een
onveilige situatie voor de fietsers die over het hoofd worden gezien door
(ongeduldige) automobilisten.

IJmuiden

Bij drukte is het heel moeilijk om op de zeeweg te komen, een
stoplichtinstallatie of rotonde is aan te bevelen.

IJmuiden

Chaos soms, auto die weg blokkeren, fietsers die voorrang hebben,
zebrapad net na hoek....

IJmuiden

Chaotische verkeerssituatie

IJmuiden

Daar zou een rotonde moeten komen.

IJmuiden

De diverse verkeersstromen zijn te groot voor een goede doorstroming.
Hierdoor sta ik hier vaker/langer dan op andere kruisingen te wachten
voor ik verder kan.

IJmuiden

De door stroming naar de afslag Lange
Nieuwstraat, komende van het pontplein, het niet opletten van de fietsers
die van de Lange Nieuwstraat zo de Zeeweg opschieten zonder te kijken
wie voorrang heeft.

IJmuiden

De doorstroming vanaf de Lange Nieuwstraat richting Noostraat is niet
goed. Er is bij drukte IJmuiden in bijna geen mogelijkheid om over te
steken.

IJmuiden

De kruising blijft gevaarlijk

IJmuiden

De t-splitsing aldaar is te druk en erg gevaarlijk voor fietsers die vaak over
het hoofd worden gezien

IJmuiden

De voorrangsregels op de T-splitsing zorgen voor veel opstopping doordat
het verkeer op de splitsing stil staan, waardoor de doorweg geblokkeerd
wordt voor de overige 2 richtingen.

IJmuiden

Dit is altijd een drama om vanuit ijmuiden over te steken. Hier zou een
rotonde of stoplichten geplaatst moeten worden. Misschien kun je dan
veilig oversteken en staat het verkeer niet zo vast

IJmuiden

Dit is een ramp, zeer onoverzichtelijk.
Graag een rotonde hier of verkeerslichten

IJmuiden

Door de t-splitsing word de doorstroming belemmerd

IJmuiden

Door de voorrangsregeling (Zeeweg eerst) stokt de voortgang

IJmuiden

Door verkeerd voorsorteren van verkeer komend vanuit de zeeweg wat de
lange Nieuwstraat op moet (kruispunt wordt niet vrijgehouden) ontstaan
er onnodig file's. Voorstel om hier een rotonde te plaatsen of
verkeerslichten

IJmuiden

Doorgaand verkeer is verkeerd

IJmuiden

Doorstroming door ontbreken (duidelijke / ruimte) opstelplaatsen is een
drama (incl. Fietsers over de zebrapad (t.o. Winkel) en zebrapad vlak na de
hoek zeeweg)

IJmuiden

Doorstroming geblokkeerd door voorgesorteerde auto's
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IJmuiden

Doorstroom/parkeerprobleem

IJmuiden

Drama qua doorstroming. Moet een rotonde komen

IJmuiden

Druk en niet zo overzichtelijk, zebra te dicht om de bocht

IJmuiden

Druk en onoverzichtelijk net zoals vanhoutenlaan/waterloolaan maar die
staat er niet bij

IJmuiden

Druk kruispunt, auto's, fietsers, alles door elkaar,
stoplicht of rotonde zou beter zijn.

IJmuiden

Druk punt, soms lange wachttijden. Gevaarlijk voor fietsers

IJmuiden

Druk, moeten eigenlijk verkeerslichten komen

IJmuiden

Drukke kruising met veel verkeer en een diversiteit aan weggebruikers
waardoor het soms wat onoverzichtelijk wordt.

IJmuiden

Drukke kruispunt en lang wachten

IJmuiden

Drukke kruizing, erg onoverzichtelijk. Met name als er ook veel busverkeer
aanwezig is. Tevens fietspad niet duidelijk voor iedereen

IJmuiden

Duur erg lang bij afslaan langenieuw richting noostraat

IJmuiden

Duurt over het algemeen lang voordat je veilig kunt verplaatsen.
Onoverzichtelijk met fietspad (en fietsers die niet duidelijk laten zien wat
ze gaan doen), afslaande auto's en bussen. Erg onveilig gedeelte.

IJmuiden

Duurt te lang voordat je kan oversteken.Te druk kruispunt. Andere
automobilisten staan in de weg

IJmuiden

Er rijden bussen vrachtverkeer en heel veel auto's op deze T-kruizing. Als
fietser moet je ogen overal hebben als je de Zeeweg oprijdt.het is gewoon
een waardeloze kruizing!

IJmuiden

Erg druk en onoverzichtelijk

IJmuiden

Erg druk punt vanuit ijmuiden vertrek, vaak file

IJmuiden

Erg moeilijk kruispunt waar regelmatig veel oponthoud is.
Verkeer moet indien mogelijk niet meer via de Lange Nieuwstraat en
Zeeweg rijden.

IJmuiden

Fietsers die rechts af gaan van de langenieuwstraat de zeeweg op, zeer
gevaarlijk.Van de lange nieuwstraat links de zeeweg op, zeer moeilijk door
vooral een hele stroom verkeer wat eerst bij het pontplein stond. En dan
ook zeer goed de al genoemde fietsers in de gaten houden en verkeer van
rechts wat de kruising blokkeerd omdat ze linksaf de lange nieuw op
willen. Als deze hindernissen genomen zijn en je linksaf bent ligt daar
gelijk een zebrapad en een fietsoversteekplaats waar regelmatig horden
schooljeugd het verkeer bijna negeren.

IJmuiden

Fietsers houden zich niet aan verkeersregels, bij drukte duurt het vaak lang
voor je met de auto kan oversteken.

IJmuiden

Filevorming Lange Nieuw straat

IJmuiden

Ga eens als fietser of voetganger de De Noostraat oversteken. Dat is geen
doen. Je moet wachten tot het licht op rood op het Pontplein dan kan je
overteken. Bij Plein 45 zelfde situatie.
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IJmuiden

Geen doorstroming, vaak onduidelijke situaties door als je naar rechts gaat
en er zit een bus tussen

IJmuiden

Geen goed overzicht, lastig .

IJmuiden

Gevaarlijk bij drukte om over te steken en de bus die ook wil invoegen,
stoplichten zouden dit kunnen ondervangen

IJmuiden

Gevaarlijk en onoverzichtelijk met fietsers en ander langzaam verkeer.
Stoplichten zijn hier nodig om niet de doorstroming maar de veiligheid te
verbeteren.

IJmuiden

Gevaarlijk kruispunt met de lange nieuw straat zorgt voor een hoop
vertraging

IJmuiden

Gevaarlijk voor fietsers verkeer hoopt op onoverzichtelijk als scholen
uitgaan hier moet stoplicht of rotonde komen.

IJmuiden

Gevaarlijke driesprong, met frequent filevorming.
En onduidelijke regels wat betreft de fietsers die van de lange nieuw
komen.

IJmuiden

Gevaarlijke situatie met overstekende fietsers en ongeduldige auto's die te
lang moeten wachten om over te kunnen steken vanaf de lange nieuwstraat

IJmuiden

Gevaarlijke situatie voor met name fietsers die langs plein 1945 rechtdoor
moeten over de Zeeweg.

IJmuiden

Gevaarlijke situaties, onoverzichtelijk, veel auto's en fietsen

IJmuiden

Gevaarlijke situaties, te smalle weggedeeltes.

IJmuiden

Het afslaan naar en van de Lange Nieuwstraat blijft gevaarlijk en naar de
Noostraat stroopt regelmatig op. Oorzaak verkeerslichten Pontplein?

IJmuiden

Het beste is het realiseren van een Rotonde

IJmuiden

Het is een lastig kruispunt om van de Lange Nieuw de zeeweg op te rijden
met fietsers, autos die van de benzinepomp komen etc. Hierdoor stroopt
het wel eens op

IJmuiden

Het is onoverzichtelijk en te moeilijk om vanaf de Lange Nieuwstraat naar
De Noostraat te komen met de auto.

IJmuiden

Het kruispunt zou een rotonde moeten worden. Je komt bijna niet over van
de lange nieuw linksaf richting noostraat??? Politiegebouw etc.

IJmuiden

Het stagneert veelal omdat van beide richtingen flink wordt doorgereden

IJmuiden

Het T-kruispunt bij de bushalte is altijd erg druk en lastig over te steken.

IJmuiden

In de ochtend is het erg lastig om vanaf de Lange Nieuwstraat richting A9

zodat men moeilijk de Zeeweg of richting De Noostraat kan rijden.

te rijden. Een onoverzichtelijk kruispunt met veel auto's en fietsers. Verkeer
stroopt regelmatig op.
IJmuiden

In de spits kan ik moeilijk van plein 1945 linksaf richting de noostraat

IJmuiden

In spits te drukmet fietsers en auto's

IJmuiden

Je moet fietsers, voetgangers en verkeer van 2 kanten allemaal tegelijk in de
gaten houden!
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IJmuiden

Je moet voorrang nemen om überhaupt de kruising te kunnen nemen.
Fietsers zijn hun leven daar niet veilig

IJmuiden

Je staat lang te wachten. Niet eenvoudig bij drukte om vanaf lange nieuw

IJmuiden

Komend uit de Lange Nieuwstraat heeft verkeer uit de zeeweg voorrang,

over te steken met de auto richting pont
waardoor lang moet worden gewacht en daardoor frustraties en onveilige
situaties ontstaan door automobilisten die alsnog voorrang nemen.
IJmuiden

Komend vanaf Lange Nieuwstraat is het op iets drukkere tijden een crime,
om vooral links af te slaan.

IJmuiden

Komende vanaf de Lange Nieuwstraat duurt het vaak lang voordat je
linksaf richting de Noostraat kunt rijden

IJmuiden

Komende vanaf Lange Nieuwstraat onoverzichtelijk om richting De
Noostraat in te voegen

IJmuiden

Kruising lastig en onoverzichtelijk

IJmuiden

Kruising te druk. Lange wachttijd.

IJmuiden

Kruising totaal ongeschikt voor hoeveelheid verkeer (zowel aantallen als
soorten).
Enige oplossing is een rotonde.

IJmuiden

Kruising wordt onnodig geblokkeerd door slecht voorsorteren

IJmuiden

Kruispunt lange nieuwstraat zeeweg levert met grote regelmaat gevaarlijke
situaties op, Maak een Rotonde

IJmuiden

Lang wachten stoplicht lijkt in mijn ogen beter en veiliger

IJmuiden

Lang wachten vanuit ijmuiden richting pontplein

IJmuiden

Lang wachten voordat je over kan steken vanaf lange Nieuwstraat naar
zeeweg/noostraat omdat verkeer komende vanaf de zeeweg wat de lange
Nieuwstraat op wil het kruispunt altijd vastzet........

IJmuiden

Lange nieuw is 1 drama, onoverzichtelijk, parkerende auto's, overstekende
mensen

IJmuiden

Lange Nieuwstraat -> Plein 1945 is de driesprong te krap bemeten.
Waardoor er soms een patstelling van voertuigen ontstaat die elkaar klem
zetten. Al ben ik geen voorstander van verkeerslichten, toch zou dit een
oplossing kunnen zijn. Of, als daar plaats voor is, een kleine rotonde. Al zal
vrachtverkeer, voor het bevoorraden van de middenstand, hier niet blij
mee zijn.

IJmuiden

Lange Nieuwstraat heeft te veel verkeer + plus roekeloze
fietsers/bromfietsers en heel veel verkeer vd De Noostraat = vragen om
moeilijkheden.

IJmuiden

Lange rij auto's voor linksaf van de lange Nieuwstraat richting pontplein

IJmuiden

Lange wacht tijden Veel last van fietsers en onveilige situatie

IJmuiden

Lange wachttijden en slecht zicht soms op verkeer vanuit Zeeweg

IJmuiden

Lange wachttijden voor auto's. Onveilige situaties voor fietsers die afslaan
van de Lange Nieuwstraat naar de Zeeweg.
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IJmuiden

Lastig overzicht fietsers en bij regen de strepen

IJmuiden

Lastig vaak om llinksaf te slaan. Zouden stoplichten moeten komen of
rotonde.

IJmuiden

Levensgevaarlijke T-splitsing: rechts of linksafslaand autoverkeer moet
bijzonder op de volgende punten letten.- welke akties nemen de daar
opgestelde autobussen. - wat doet het van links en rechts aankomend fietsen autoverkeer dat van de Zeeweg afkomt. Nemen zij de afslag Lange
Nieuwstraat of rijden zij rechtdoor. - wees bijzonder attent op de snelheid
van de bromfietsers.

IJmuiden

Lijnbus geeft vertraging

IJmuiden

Links af is gevaarlijk,fietsen,autos

IJmuiden

Linksaf slaan is een drama

IJmuiden

Loopt vaak vast

IJmuiden

Mensen weten niet hoe deze kruising werkt, blokkeren de boel of durven
niet de Zeeweg op te draaien, waardoor er een file ontstaat op de Lange
Nieuw.

IJmuiden

Met linksaf slaan kan het op bepaalde tijden enorm druk zijn. Verkeer staat
vast, duurt erg lang voor je linksaf kunt slaan

IJmuiden

Misschien een rotonde aanleggen, bij de t-splitsing op de Lange Nieuw
loopt het erg vast, vooral door mensen die op de middenstuk blijven
hangen en daardoor afslaande verkeer van de andere kant vast loopt.

IJmuiden

Mist een stoplicht, nu lang wachten

IJmuiden

Moeilijke en gevaarlijke kruising, Kan 's morgens slecht vanaf de
langenieuwstraat linskaf plein 45 oprijden. Lange wachtijden eb veel
kruizend verkeer. (rontonde maken?)

IJmuiden

Moet soms erg lang wachten op T-kruizing, ivm verkeer links en rechts+
gevaarlijke situatie voor fietsers

IJmuiden

Morgens staat de Lange Nieuwstraat vast tot aan de Hema richting de
pont. Middags zie hierboven, het is haast niet te doen om links af te slaan
vanaf de Zeeweg naar de L.Nieuwstraat.

IJmuiden

Om links af te kunnen slaan richting de pont staan altijd auto's op de
kruising er is daar geen doorstroming

IJmuiden

Omdat als je wilt optrekken ,er meestal weer een fiets of een auto rechtdoor
moet.Een rotonde zou hier zeker een betere door stroming geven.

IJmuiden

On overzichtelijk voor auto en fiets

IJmuiden

Onduidelijk- rotonde zou uitkomst bieden

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk teveel om op te letten

IJmuiden

Onoverzichtelijk en druk

IJmuiden

Onoverzichtelijk en geen stoplichten.
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IJmuiden

Onoverzichtelijk en gevaarlijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk en te druk. Vooral gevaarlijk voor rechtdoor gaande
fietsers

IJmuiden

Onoverzichtelijk kruispunt waarbij lang wachten op al het verkeer (auto's,

IJmuiden

Onoverzichtelijk kruispunt.Lastig met kruisende fietsers. Lange

fietsers)
wachttijden zonder doorstroming.
IJmuiden

Onoverzichtelijk van lange nieuwe naar pontplein met fietsers en vaak lang
wachten waardoor mensen de bus baan gebruiken

IJmuiden

Onoverzichtelijk, daardoor rijdt het verkeer niet door

IJmuiden

Onoverzichtelijk, loopt steeds volledig vast

IJmuiden

Onoverzichtelijk, ook door Bushaltes, en gevaarlijke omstandigheden

IJmuiden

Onoverzichtelijke situatie, gevaarlijk!

IJmuiden

Onoverzichtelijke/gevaarlijke situatie. Vaak vaststaand verkeer door enkel
gebruik te maken van de voorrangsregelingen.

IJmuiden

Onoverzichtelijk-krap

IJmuiden

Onoverzichtlichtig

IJmuiden

Onveilig ivm fietsers zeebrapad en auto.

IJmuiden

Onveilig. Mis een stoplicht.

IJmuiden

Ook hier is de doorstroming niet optimaal. Men moet vaak op elkaar
wachten en als iemand niet durft over te steken om af te slaan moeten allen
die rechtdoor willen wachten. Ditzelfde geldt indien men richting AH wil.
Men moet dan en het verkeer afwachten en het fietspad moet vrij zijn.
Hierdoor kan achterop komend verkeer niet goed doorstromen.

IJmuiden

Ook hier weer het recht van de sterkste met ook nog eens fietsers die van
alle kanten komen. Verder zeer druk.

IJmuiden

Op deze kruising is het al erg druk. Een rotonde zou beter zijn. Het wordt
helemaal erg als er ook nog een aansluiting van de hov uit de troelstraweg
komt. Bijzonder slecht idee

IJmuiden

Op spitsuren slechte doorstroming.

IJmuiden

Op zaterdag en de drukke momenten doordeweeks stroopt het verkeer
vaak op bij de T splitsing Lange Nieuw/Zeeweg. Lange wachttijd door
lastig kruispunt.

IJmuiden

Opstopping bij linksaf of rechts af de Zeeweg of Plein 45 op

IJmuiden

Opstoppingen Lange Nieuwstraat door naderen van voorrangsweg

IJmuiden

Plaats nu eindelijk eens stoplichten!

IJmuiden

Regelmatig file op einde Lange Nieuwstraat , slechte doorstroming.

IJmuiden

Regelmatig opstopping op Lange-Nieuwstraat

IJmuiden

Relatief gevaarlijk

IJmuiden

Rommeligge verkeersindruk

IJmuiden

Rotonde gevraagd met spoed
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IJmuiden

Rotonde of verkeerslichten voor de veiligheid en doorstroming zou(den)
geen overbodige luxe zijn.

IJmuiden

Simpel weg een drukpunt. Stoplichten of een rotonde zullen hier geen

IJmuiden

Situatie van de lange nieuw af, de zeeweg op, is onoverzichtelijk en te

verbetering bieden.
smal.Zebrapaden liggen ook nogal ongunstig, busstation niet handig want
is ook voorsorteerstrook naar rechts. Al met al op drukke momenten is het
daar een zooitje en dat probeer ik dan altijd maar zo goed mogelijk te
vermijden.
IJmuiden

Slecht kruispunt

IJmuiden

Slecht oversteken vanuit Lange Nieuwstraat richting pontplein soms zelfs
gevaarlijk!

IJmuiden

Slecht vanaf L. Nieuwstraat richting de Noostraat door veel verkeer vanaf
plein 1945 en zeeweg

IJmuiden

Slechte doorstroming Lange Nieuwstraat naar De Noostraat

IJmuiden

Slechte doorstroming vanaf de lange nieuwstraat

IJmuiden

Slechte doorstroming verkeer komende vanaf Lange Nieuwstraat.
Fietsers komende vanaf Lange Nieuwstraat hebben lak aan alle
verkeersregels......

IJmuiden

Snelheden van het verkeer zijn te hoog. 30 km is hard genoeg!! Zebrapad
t.p.v. Q8-tankstation meer naar het zuiden verplaatsen. Rotonde indien
mogelijk.

IJmuiden

Soms onmogelijk van lange nieuw de zeeweg/plein op te rijden. Zeker op
zaterdag een route om altijd te vermijden

IJmuiden

Sta erg lang te wachten om van l.nieuw naar richting noostraat te komen,

IJmuiden

Sta je te lang te wachten dat je van de langen nieuw af bent

IJmuiden

Staat in de spits altijd vast

IJmuiden

Staat vaak veel auto's te wachten om over te steken...

IJmuiden

Stagneert regelmatig, ook door invoegen bussen.

IJmuiden

T splitsing met fietspad, zebrapad en niet voldoende voorsorteerruimte

rotonde zou oplossing zijn

zorgt voor gevaarlijke situaties in drukte (spits + zaterdag).
IJmuiden

Te chaotisch verkeers situtatie

IJmuiden

Te chaotisch, rotonde daar zou beter zijn

IJmuiden

Te druk - veel aanbod verkeer met fietsers en bromfietsen ertussen

IJmuiden

Te druk als je van de langenieuwstraat komt

IJmuiden

Te druk hier moeten stoplichte komen

IJmuiden

Te druk kruispunt, fietsers zorgen onveilige situaties, slechte doorstroming
in spits

IJmuiden

Te lang wachten

IJmuiden

Te lange wachttijden bij het links afslaan als het druk is op de
weg.
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IJmuiden

Te rommelig, te weinig ruimte, mis stoplicht

IJmuiden

Te veel verkeer en te veel fietsers

IJmuiden

Te veel verkeer van alle kanten, fiets , fietser ook auto geen richting
aangeven op tijd of niet. Rotonde bete oplossing wel rotonde toegankelijk
houden voor de snelbus, middendoor, ook voor vrachtauto, ontwerpen,
zodanig afgeschuind van rotonde en schade aan rotonde wordt vermeden.
Verlichting in rotonde maken.geheel rond om led.

IJmuiden

Te veel verkeer waardoor op lange nieuw opstopping ontstaat

IJmuiden

Te veel wachten op de Lange Nieuwstraat. Ook wordt er te laat richting
aangegeven, hierdoor nog meer vertraging

IJmuiden

Te vol, onduidelijk met overstekende fietsers en voetgangers

IJmuiden

Teveel verkeer wat op elkaar moet wachten , rotonde wordt het iets beter
van .

IJmuiden

Tja .. Het kruispunt is echt heel erg, dat moet een rotonde worden !!!! En
dan ook nog zo krap allemaal voor de winkels ( die parkeer plaatsen) ,
sloop alles vanaf plein 1945 tot politiebureau en dan een rechte weg er
naar toe. Ben je gelijk van die verschrikkelijke de noostraat af.

IJmuiden

T-kruizing Lange nieuwstraat -Zeeweg en fietsers komende vanaf lange
nieuwstraat is zeer gevaarlijk

IJmuiden

T-splitsing lange nieuw >zeeweg onhandig .Verkeer moet net als bij de
Noostraat doorkunnen rijden de lange nieuw op ( dus voorrang ) Nu staat
men nodeloos te wachten op de lange nieuw als men linksaf wil naar de
noostraat omdat verkeer komende vanaf de zeeweg alles blokkeerd.

IJmuiden

T-splitsing wat al jaren niet werkt. Gevaarlijk voor fietsers. Plaats er
stoplichten of een rotonde!

IJmuiden

T-splitsing Zeeweg-lange Nieuwstraat

IJmuiden

Uitrijden van de Lange Nieuwstraat tijdens de spits sta je vast vanaf de
HEMA.

IJmuiden

Vaak erg druk. Vraagt geregeld tijd om over te steken.

IJmuiden

Vaak lastige voorrangssituaties, kan lang duren voordat je verder kan

IJmuiden

Van de Langenieuwstraat linksaf slaan

IJmuiden

Vanaf de Lange Nieuwstraat is het heel moeilijk om linksaf te slaan richting
Plein 1945/De Noostraat

IJmuiden

Vanaf de Lange Nieuwstraat is het zeer moeilijk om over te steken

IJmuiden

Vanaf de Lange Nieuwstraat links afslaan is in de drukke uren niet te doen.

IJmuiden

Vanaf de Lange Nieuwstraat sta je lang te wachten

IJmuiden

Vanaf de Lange Nieuwstraat wordt het afslaan naar links altijd
geblokkeerd door mensen die van rechts komen en zo gaan staan dat het
andere verkeer niet door kan.

IJmuiden

Vanaf lange nieuw linksaf moet doorgaand verkeer worden

IJmuiden

Vanaf Lange Nieuwstr. Moeilijk driesprong.
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IJmuiden

Vanaf Lange Nieuwstraat linksaf richting de Noostraat moet
verkeer te lang wachten.

IJmuiden

Vanaf Lange Nieuwstraat vaak lang wachten

IJmuiden

Vanuit Lange Nieuwstraat, zeker in de spits, filevorming, slechte
doorstroming eigenlijk van alle drie de kanten.

IJmuiden

Vanwege verkeerssituatie slechte doorstroming, regelmatig
verkeersongelukken, verkeersdrukte

IJmuiden

Veel doorgaand verkeer komend vanaf de de noostraat welke voorrang
heeft op verkeer links en rechts bij het stadhuis wat de hele boel vast zet.

IJmuiden

Veel lange wachttijden

IJmuiden

Veel opstopping.. Een stopstreep op de zeeweg voor het verkeer vanaf de
zeeweg zou al veel oplossen.

IJmuiden

Verkeer op de lange nieuwstraat stroopt op door zeeweg als
voorrangsweg. Er worden risico's genomen om linksaf te gaan waar dan
direct weer een voetgangersoversteek is.

IJmuiden

Verkeer stroom niet lekker door.

IJmuiden

Verkeer uit de lange nieuwstraat moet veel te lang wachten om over te
kunnen,de vorige situatie was veel betere doorstroming

IJmuiden

Verkeer uit de zoutmanstraat en afslaand verkeer verhinderen
doorstroming en hoek zeeweg plein 45 een ramp ivm voorsortering vanaf
zeeweg naar lange nieuwstraat precies op de kruising

IJmuiden

Verkeer vanuit de lange Nieuwstraat loopt altijd vast rond spitstijd, ook is
het erg onoverzichtelijk, fietsers duiken nog even snel de zeeweg op
waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan, ook verkeer vanaf de zeeweg
richting langenieuwstraat blokkeren de weg als je vanaf de lange
Nieuwstraat naar de noostraat wilt., een rotonde lijkt mij hier veilig en
desnoods stoplichten om het verkeer veilig te maken

IJmuiden

Verkeersplein erg onoverzichtelijk. Lange wachtrij en gevaarlijke situaties

IJmuiden

Vermijd ik

IJmuiden

Wachttijden en voorrangsituatie

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk en complex

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk en met de fietsers erbij gevaarlijk

Santpoort-Noord

Aansluiting naar Lange Nieuwstraat staat constant vast

Santpoort-Noord

Afslaand en opgaand verkeer loopt daar vaak vast

Santpoort-Noord

Afslaand verkeer houdt achterop komend verkeer op

Santpoort-Noord

Afslag naar Lange Nieuwstraat en afslag van LN linksaf geven veel
oponthoud. Wellicht zou rotonde uitkomst bieden

Santpoort-Noord

Bij drukte erg lastig van lange nieuw naar links af te slaan

Santpoort-Noord

Geen rotonde of stoplicht werkt vertragend

Santpoort-Noord

Gevaarlijke kruising

Santpoort-Noord

Heel moeilijk oversteken met de auto
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Santpoort-Noord

Ik vind het een gevaarlijk punt als je met de fiets bent omdat er van
meerdere kanten auto's aankomen

Santpoort-Noord

Is T-kruising en vaak onzeker gedrag van automobilisten t.a.v.
Voorrang. Suggestie; maak daar een rotonde!

Santpoort-Noord

Lastig om vanaf zeeweg linksaf de lange nieuw in te slaan, omdat er vaak
alweer verkeer van de andere kant rechtdoor wil. Ook zo om van de lange
nieuw linksaf de zeeweg op te kunnen rijden.

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk ,druk doorstroming te langzaam

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk met name fietsers

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk, te lang wachten

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk. Te veel verkeer om de doorstroming goed te laten
verlopen.

Santpoort-Noord

Slecht kruispunt albert heijn

Santpoort-Noord

Stoplichten plaatsen gevaarlijke situatie fietsers (scholen)

Santpoort-Noord

Te druk waardoor er teveel risico wordt genomen om de lange nieuw af te
komen..

Santpoort-Noord

Te druk, gevaarlijke verkeersituaties. Je hebt ogen van voren en van
achteren nodig

Santpoort-Noord

Te druk, lang wachten. Een rotonde zou beter zijn

Santpoort-Noord

Teveel fietsers en aso's die voorrang nemen

Santpoort-Noord

Verkeer dat afslaat houdt overig verkeer op

Santpoort-Noord

Verkeer wat uit zuidelijkr richting komt over de Zeeweg en de Lange
Nieuw opwil gaan op de kruising staan inplaats van ervoor te wachten.Als
men voor de kruising zou wachten kan het verkeer uit de Lange Nieuw
wat linksaf naar de Noostraat wil beter doorstromen.

Santpoort-Noord

Verkeer wordt te veel belemmerd, de kruising is onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Voorrang situatie niet goed, misschien rotonde

Santpoort-Noord

Zeer druk kruispunt met bussen en fietsers zonder rotonde of
verkeerslichten. Als het doorgaat komt daar ook nog de HOV bus bij.

Santpoort-Noord

Zeer rommelig en onveilig

Santpoort-Zuid

Druk

Santpoort-Zuid

Druk onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Geen verkeerslichten op lastige kruising

Santpoort-Zuid

Het staat altijd vast. Verkeer vanaf de Zeeweg richting Lange Nieuwstraat
blokkeert vaak onnodig het verkeer dat vanaf de Lange Nieuwstraat naar
het Pontplein wil.

Santpoort-Zuid

Is een kruispunt met 3x verkeer van rechts, waardoor vaak een pat stelling

Santpoort-Zuid

Moeilijk krijspunt met veel afslaand verkeer dat de doorstroming hindert

Santpoort-Zuid

Niet overzichtelijk, veel op elkaar wachten
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Santpoort-Zuid

Onevenredige verhouding doorrij-mogelijkheden verkeersdeelnemers uit
de verschillende windrichtingen

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk voor vooral fietsers, maar ook automobilisten

Santpoort-Zuid

Rommelig en onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Smal, druk, geen rotonde

Santpoort-Zuid

Te druk te weinig ruimte in het midden

Santpoort-Zuid

Vaak veel te lang wachten en ook onoverzichtelijk.

Santpoort-Zuid

Veel verkeer, te weinig banen

Santpoort-Zuid

Verkeer staat hier regelmatig vast

Velsen-Noord

Al het verkeer krioelt hier door elkaar. Het is te weinig overzichtelijk.

Velsen-Noord

Altijd op onthoud en gerommel

Velsen-Noord

Onoverzichtelijk

Velsen-Noord

Veel verkeersbewegingen met fietsers, scooters, auto's

Velsen-Zuid

Als fietser is het heel moeilijk over te steken

Velsen-Zuid

Als je van de Lange Nieuwstraat komt, richting de Noostraat, staat het
vaak helemaal vast.

Velsen-Zuid

Autos blokkeren bij oversteken de rijbaan, zowel de noostraat als de
zeeweg/lange nieuwstraat

Velsen-Zuid

Beperkte ruimte afbuigend verkeer van wege hoekige straten situatie

Velsen-Zuid

De kruising moet stoplichten krijgen voor een goede doorsrtoming

Velsen-Zuid

Doorgaand verkeer vanuit centrum staat raltief vaak in de wachtstand voor
de voorrangs Zeeweg

Velsen-Zuid

Doorstroming slecht, kruispunt vaak moeilijk over te steken met auto door
veel verkeer en fietsers die hun voorrang nemen door van lange
nieuwstraat zonder te kijken de zeeweg op rijden.

Velsen-Zuid

Doorstroming verkeer is niet altijd goed, filevorming

Velsen-Zuid

Gemis aan verkeerslichten of rotonde op plein 1945. Oversteken van
langenieuwstraat richting de noostraat is ondoenlijk.

Velsen-Zuid

Het ontbreken van verkeerslichten aan het einde van de L.
Nieuwstraat/Zeeweg maakt een onduidelijke situatie voor velen.

Velsen-Zuid

Kruispunt groter maken c.q. Een kleine rotonde aanleggen

Velsen-Zuid

Kruispunt vanaf noordkant (bibliotheek/Albert Heijn) geeft lange
wachttijden en is voor oudere bestuurders onoverzichtelijk
Gevolg irritatie en er langs schieten.

Velsen-Zuid

Kruispunt zeer druk , onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

L Nieuwstraat naar Zeeweg veel te druk met doorgaand en afslaand
verkeer, met ook nog overstekende fietsers/voetgangers

Velsen-Zuid

Lang wachten als je vanaf het gemeentehuis komt en linksaf wil slaan
i.v.m. Twee stromen verkeer.
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Velsen-Zuid

Lastig om er tussen te komen

Velsen-Zuid

Liever rotonde of stoplichtenzie boven

Velsen-Zuid

Lijkt helemaal nergens op; onverantwoord gevaarlijk;zolang deze kruizing
niet voorzien is van verkeerslichten blijft deze gevaarlijk

Velsen-Zuid

On overzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk en gevaarlijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk situatie.

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk t-splitsing, gevaarlijk voor fietsers, lang wachten om bvb
van langenieuw naar noostraat af te slaan
er gebeuren vaak ongelukken

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk vooral ook door vreemde ligging fietspad t.o.v. Zeeweg.
Bovendien veel schoolverkeer dat per fiets voortdurend voorrang neemt en
ligging voetgangersoversteek.

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk, recht van de sterkste, ook gevaar voor voergangers en
fietsers

Velsen-Zuid

Rommelige lay out, gevaarlijk dubbelzijdig bereden fietspad

Velsen-Zuid

Te smalle enkelbaanse kruising en onoverzichtelijk door fiets en
voetgangers oversteekplaatsen . Een aanfluiting voor het feit dat dit een
centrale verkeersader is voor ijmuiden.
Gebruik aub. Deze wantoestand NIET om de HOV er door te drukken!
Het had allang moeten worden aangepakt.Dit geldt ook voor de weg naar
de Marina.

Velsen-Zuid

Vaak lange file op Lange Nieuwstraat richting plein 1945;
onduidelijkheid over fietsers op het vrijliggende fietspad of ze rechtdoor
gaan of afslaan

Velsen-Zuid

Vanaf bibliotheek naar de Noostraat vaak erg moeilijk over te steken. Kan
lange wachttijd opleveren. Veel verkeer van de Lange Nieuw die richting
bibliotheek gaat.

Velsen-Zuid

Vanaf de kant van het gemeentehuis is het bijna niet te doen om naar de
noostraat te komen

Velsen-Zuid

Vanaf Lange Nieuw naar De Noostraat is vaak lastig.
Vanaf Albert Heyn linksaf naar De Noostraat ook.
Bovendien tricky met fietsers/brommers die opeens opduiken.

Velsen-Zuid

Voorrang slecht geregeld

Velsen-Zuid

Zebra in de bocht, overstekende fietsers,soms heel gevaarlijk

Velsen-Zuid

Zeer moeilijk kruispunt, auto, van 3 kanten en fietsers die voorrang
hebben. Rotonde kan uitkomst zijn.

Velserbroek

Afslaand verkeer met fietsers

Velserbroek

Als je vanaf de alberthein komt en je wilt linksaf richting pontplein, dan
kom je er in de drukkere periodes van de dag slecht tussen
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Velserbroek

Chaotisch

Velserbroek

Chaotische indeling.

Velserbroek

De Noostraat in de richting van het Pontplein is - m.n. In de spits - vanaf de
zijde van de Raadhuisstraat soms lastig te bereiken.

Velserbroek

Door voorrangregels sta je lang te wachten op de Lange Nieuwstraat

Velserbroek

Doordat er een zebra precies op de hoek ligt, denkt menig automobilist, oh
ik kan er nog wel even voorlangs. Waardoor je vaak gevaarlijke situaties
krijgt.

Velserbroek

Doorstroming is slecht

Velserbroek

Druk, hard rijden, lang wachten vanaf lange nieuwstraat

Velserbroek

Druk, onoverzichtelijk, veel kruisend verkeer

Velserbroek

Een T kruising vind ik altijd rommelig. Hier een Rotonde zal berere
doorstroming geven maar ja de HOV komt er aan.

Velserbroek

Er ontbreken van stoplichten die de doorstroming verbeteren

Velserbroek

Fietspad wat gepasseerd moet worden, bussen die optrekken

Velserbroek

Gevaarlijk

Velserbroek

Gevaarlijke situatie, vooral dat je daar fietsers snel over het hoofd ziet.

Velserbroek

Het kruisingsvlak wordt niet vrijgehouden. Tevens liggen de VOP's en het
fietspad niet tactisch t.o.v. Het kruisingsvlak.

Velserbroek

Ik vind de kruising onoverzichtelijk, en onduidelijk waardoor er vaak
onnodig gewacht moet worden als je niet over hoeft te steken, maar
afbuigt.

Velserbroek

Lang op elkaar wachten

Velserbroek

Lang wachten

Velserbroek

Lange wachttijden voor de aansluiting. Dit maakt het onaantrekkelijk om
'even' boodschappen of iets anders te doen in ijmuiden.

Velserbroek

Langzaam verkeer geeft veel oponthoud bij verkeer

Velserbroek

Lastig invoegen vanuit zoutmanstraat of lange nieuwstraat.
Onoverzichtelijk en druk voor invoegen

Velserbroek

Lastig oversteken/afslaan met de auto

Velserbroek

Linksafslaand verkeer vanaf de L. Nieuwstraat heeft bijna geen kans.

Velserbroek

Mis voor sorteer strook richting Driehuis door de bus strook.
Word nog slechter met de komst HOV.

Velserbroek

Moeilijk /onoverzichtelijk kruispunt. Lang wachten om vanuit
zoutmanstraat op de de noostraat te komen richting pontplein

Velserbroek

Moeten stoplichten komen voor doorstroming

Velserbroek

Om van af lange nieuwstraat linksaf te slaan is moeilijk.

Velserbroek

Omdat die kruising als het druk is een drama is, misschien zou
verkeerslichten een optie zijn

Velserbroek

Onduidelijke T-kruising.
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Velserbroek

Onhandige voorrangssituatie als je van Lange Nieuwstraat richting de
Noostraat wilt. Zelfde geldt voor afslaan vanuit richting AH richting de
Noostraat

Velserbroek

Onoverzichtelije T kruising lang wachten vanaf de langenieuwstraat links
af richting de noostraat

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk en staat lang stil

Velserbroek

Onoverzichtelijk en vaak lang wachten om vanaf Lange Nieuwstraat
linksaf te gaan, waardoor mensen meer risico gaan nemen.

Velserbroek

Onoverzichtelijk fietsers brommers

Velserbroek

Onoverzichtelijke situatie(s) met zebrapad en fietspad

Velserbroek

Rommelig

Velserbroek

Rommelig en onoverzichtelijk

Velserbroek

Situait plein 1945 richting noostraat, snel optrekken, dirkt zebra pad en
oversteek fietsers, ervaar ik als onzeker en gevaarlijk

Velserbroek

Slecht overzicht met fietsers vanuit noorden. Doorstroom vanuit kange
nieuw naar noorden slecht.

Velserbroek

Slechte doorstroming

Velserbroek

Te druk, vaak vast, geen doorstroming

Velserbroek

Te druk; onoverzichtelijk; gevaarlijke fiets- en
voetgangersoversteeekplaatsen

Velserbroek

Te gevaarlijke kruising, te onoverzichtelijk

Velserbroek

Te lange wachttijd

Velserbroek

Uit het centrum komen naar links af willen slaan slecht zich op de rechter
kant vooral bij hoog verkeers aanbod en stilstaande bussen.

Velserbroek

Vaak druk lang wachten

Velserbroek

Vaak oponthoud

Velserbroek

Vanaf Lange Nieuw links af en Lange Nieuw oprijden niet overzichtelijk en
gevaarlijk Fietsers vanaf Lange nieuw kunnen daar niet goed wegkomen

Velserbroek

Vanaf Lange Nieuwstraat kun je bijna niet oversteken.

Velserbroek

Verkeer loopt vaak vast. Onoverzichtelijke situatie met zebrapad, fietspad

Velserbroek

Verschrikkelijke kruising, zeker in de spits. Vanaf de lange nieuw kan met

vanaf lange nieuwstraat.
amper de zeeweg op.
Velserbroek

Zeer gevaarlijk punt m.b.t. Fietsers en kruising

Velserbroek

Zeer onoverzichtelijk ,zowel vanaf de pont als bij de Lange Nieuwstraat

Velserbroek

Zeer onoverzichtelijk met fietsers, voelt onveilig

Velserbroek

Zeer rommelig, onoverzichtelijk, daardoor vaak wachten
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Marktplein- IJmuiden.
Plaats

Locatie

Driehuis

Combinatie langzaam verkeer en snelverkeer levert potentieel gevaarlijke
situaties.

Driehuis

Conflict met tweerichtingenfietspad. Afslaand verkeer zet verkeer vast

Driehuis

Fietsers zijn vogelvrij

Driehuis

Fietsverkeer vanuit 2 richtingen blijft gevaarlijk en onoverzichtelijk.

Driehuis

Gevaarlijk door fietspad

Driehuis

Gevaarlijk kruispunt voor fietsers en auto's

Driehuis

I.v.m. Verschillende verkeersdeelnemers (auto's, fietsers) vanuit

Driehuis

Kruising met fietspad én zebra te gevaarlijk

Driehuis

Moeilijke insteek vanaf Lange Nieuwstraat.

Driehuis

Nvt

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk door oversteken de voetgangers en fietsers

Driehuis

Onoverzichtelijk i.v.m. Fietsers en bromscooters

Driehuis

Onoverzichtelijk ivm fietspaden. Je blijft heen en weer kijken om er zeker

verschillende richtingen ontstaan vaak gevaarlijke situaties

van te zijn dat je kan oversteken
Driehuis

Onoverzichtelijke kruising met fietspad fietsers en brommers van beide
richtingen

Driehuis

Onveilig

Driehuis

Recht oversteken veel last van auto,fiets en voetganger.

Driehuis

Rommelig kruispunt . Staat snel vast als er verkeer dan richting
kennemerlaan moet en dat onhandige fietspad en overstekende
voetgangers moet kruisen.

Driehuis

Rommelige situatie

Driehuis

Situatie onoverzichtelijke door fietspaden en ruimte om voor te sorteren.
Met name snorscooters die waarschijnlijk te hard rijden
maken de situatie erg gevaarlijk. En ze komen van 2 kanten.

Driehuis

Te onduidelijk fiestsers/voetgangers, geen tussenstrook om met auto
halverwege te staan

Driehuis

Vanaf de Lange Nieuwstraat naar de Kennemerlaan komen rechts en
links fietsers en daarachter ligt meteen een zebrapad.

Driehuis

Wachten

IJmuiden

Afslaan richting Kennemerlaan is zeer gevaarlijk voor fietsers

IJmuiden

Afslagen met kruising van fietspaden blijft een bron van moeilijkheden.

IJmuiden

Afsluiten en andes omleiden
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IJmuiden

Als fietser ben je je leven niet zeker op deze kruising. Ook voor de
automobilist is het lastig, veel verkeer van veel kanten

IJmuiden

Als je met de auto vanaf Lange Nieuwstraat afbuigt naar Marktplein
moet je wel heel goed opletten met betrekking tot fietsers van twee
kanten. Ook als fietser zijnde heel goed opletten.

IJmuiden

Altijd druk door afslaand verkeer

IJmuiden

Altijd oponthoud i.v.m. Het fietspad waar je zo goed moet opletten. En
veel overstekende voetgangers

IJmuiden

Bij grote drukte lange wachttijd

IJmuiden

Bij het afslaan van de Lange Nieuwstraat keer stoppen. Eerst goed kijken
voor fietsers en snorders en dan opletten voor voetgangers.

IJmuiden

De aansluiting tussen de langenieuw naar marktplein (richting
kennemerlaan) is erg onoverzichtelijk. Als automobilist moet je goed op
de fietsers letten en die zijn onvoldoende zichtbaar.

IJmuiden

De afslag richting de Kennemerlaan is levensgevaarlijk door het fietspad.
En het zebrapad direct naast het fietspad is ook levensgevaarlijk. Lijkt mij
verkeerstechnisch niet verantwoord

IJmuiden
IJmuiden

De fietsers moeten uitkijken of de auto's hun kunnen zien
De lange nieuw is onveilig, druk en bij markt plein rechts afslaan richting
kennermerlaan krijg je te maken met fietsers en brommers.
Onoverzichtelijk en gevaarlijk

IJmuiden

De oversteek is zeer gevaarlijk, wielrijders en auto's van twee kanten. Dit
vraagt veel oplettendheid, dus tijd.

IJmuiden

Door de fietsers van beide zijden en door het bord op de middenberm

IJmuiden

Door ondeskundige deskundigen tot een gevaarlijke kruising gemaakt.
50 km is te hard op l.nieuwstraat. 30 km is hard zat.

IJmuiden

Doorstroming is snel slecht en het is een gevaarlijke kruising.

IJmuiden

Doorstroom/parkeerprobleem/slecht overzicht Lange
Nieuw/Kennemerlaan

IJmuiden

Drama, hema kruispunt is nog erger

IJmuiden

Druk oversteek

IJmuiden

Druk, moeten eigenlijk verkeerslichten komen

IJmuiden

Drukke kruispunt en lang wachten

IJmuiden

Dubbele fietspad wat onduidelijk is te samen met eenbushalte die zicht
wegneemt

IJmuiden

Een zebrapad op zo een on overzichtelijk kruispunt... Fietsers,
vluchtheuvel, beide kanten verkeer, bushalte, en dan een zebrapad???

IJmuiden

Erg druk en onoverzichtelijk

IJmuiden

Erg drukke kruising, verkeer op het fietspad worden vaak niet gezien of
krijgen geen voorrang

IJmuiden

Erg onoverzichtelijk bij het oversteken/invoegen

IJmuiden

Fietsers zijn kwetsbaar
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IJmuiden

Fietsers zijn vogelvrij.

IJmuiden

Fietspad 2 richting + voetpad bij aansluiting L. Nieuwstraat

IJmuiden

Fietspad aan 1 zijde van de weg is niet prettig

IJmuiden

Fietspad houdt het verkeer op(lange nieuwestr/ zebra paden

IJmuiden

Fietspad is en blijft een probleem

IJmuiden

Fietspad is soms wat onoverzichtelijk, doordat je daar moet wachten op
het fietsverkeer loopt het op de lange nieuw en op de andere weg
behoorlijk vast. Ook al een punt wat ik zo veel mogelijk vermijd in
IJmuiden. Ik Rij liever om.

IJmuiden

Fietspaden en dan meteen het zebrapad

IJmuiden

Gebeurd te veel aanrijdingen met fietsers doordat het fietspad te ver van
de weg ligt

IJmuiden

Geldt voor alle afslaande wegen op de Lange Nieuw: je ziet fietsers en/of
voetgangers erg snel over het hoofd. Brommers gaan sneller dan je
verwacht over het fietspad.

IJmuiden

Gevaar tijdens het afslaan met de auto over het fietspad

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden

Gevaarlijk bij afslaan naar Kennemerlaan vanwege fietsers en wandelaars

IJmuiden

Gevaarlijk kruispunt ivm fietsers

IJmuiden

Gevaarlijk kruispunt, onoverzichtelijk

IJmuiden

Gevaarlijk met fietsers

IJmuiden

Gevaarlijk met overstekende fietsers

IJmuiden

Gevaarlijk voor fietsers

IJmuiden

Gevaarlijk voor fietsers

IJmuiden

Gevaarlijk! Vooral voor de fietsers!

IJmuiden

Gevaarlijk, ook voor fietsers

IJmuiden

Gevaarlijke kruising voor fietsers

IJmuiden

Gevaarlijke kruising, ook door fietsers van 2 richtingen.

IJmuiden

Gevaarlijke situatie

IJmuiden

Gevaarlijke situaties, onoverzichtelijk, veel auto's en fietsen

IJmuiden

Gevaarlijke situaties, te smalle weggedeeltes.

IJmuiden

Gevaarlijke situaties, verkeerslichten zouden beter zijn

IJmuiden

Groot verkeersaanbod met veel overstekende scholieren

IJmuiden

Het beste is het realiseren van een Rotonde

IJmuiden

Is bijna niet te doen levensgevaarlijk voor auto en fietser.

IJmuiden

Je hebt daar geen overzicht als automobilist dubbel fietspad bushokje
zebrapad Daarom gebeuren daar zoveel ongelukken

IJmuiden

Komend van de lange nieuwstraat 2 fietsstriken passeren en direct
daarna een zebrapad is ongelukkig.
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IJmuiden

Komende vanaf Spaarnestraat is het bijna onmogelijk in de spits om naar
de Kennemerlaan te komen. Situatie is erg onoverzichtelijk.

IJmuiden

Kruising met fietspad is zeer onveilig!!!!

IJmuiden

Kruising met fietspad onoverzichtelijk

IJmuiden

Lange nieuw naar en van marktplein onoverz. Door fietsers en

IJmuiden

Lastig om van lange nieuwstraat naar plein te rijden wegens fietsers en

voetgangers.
voetgangers
IJmuiden
IJmuiden

Levensgevaarlijk , verkeer valt niet goed te overzien
Levensgevaarlijk ivm zebrapad net na bocht, fietsverkeer vanuit 2
richtingen, geen ruimte om auto goed te positieioneren. Zowel als fietser
als automobilist levensgevaarlijke kruising.

IJmuiden

Levensgevaarlijk kruispunt.

IJmuiden

Levensgevaarlijk met dubbel fietspad en meteen een zebrapad, hoe kun je
het bedenken

IJmuiden

Linksaf slaan is een drama

IJmuiden

Marktplein-lange Nieuwstraat regelmatig ongelukken. Onoverzichtelijk.
Mensen kijken niet uit

IJmuiden

Niet zozeer de doorstroming maar een zeer gevaarlijk kruispunt.

IJmuiden

Ogen te kort , gevaarlijk .

IJmuiden

Onduidelijke en onveilige verkeerssituatie van en naar de Lange
Nieuwstraat.

IJmuiden

Onoverschichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk bij afslaan kennemerlaan vanaf langenieuwstraat.

IJmuiden

Onoverzichtelijk door bushokje en het tweezijdige fietspad

IJmuiden

Onoverzichtelijk door fietspad dat dubbelzijdig is

IJmuiden

Onoverzichtelijk en gevaarlijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk kruispunt waarbij lang wachten op al het verkeer,
auto's, fietsers en voetgangers. Snel oversteken kan niet omdat je goed
moet opletten of het veilig is.

IJmuiden

Onoverzichtelijk met fietsers

IJmuiden

Onoverzichtelijk met fietsers en snorfietsen van links en rechts

IJmuiden

Onoverzichtelijk punt zowel voor voetgangers, als voor fietsers als voor
auto's!

IJmuiden

Onoverzichtelijk vanwege dubbel fietspad en oversteekplaats
voetgangers

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor fietsers

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor zowel fietser als autobestuurder

IJmuiden

Onoverzichtelijk vooral met fietsers
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IJmuiden

Onoverzichtelijk wanneer je rechtsaf de kennemerlaan op wilt, komt
vooral door bushokje. Fietsers van beide kanten, breed zebrapad er direct
naast, niet voldoende voorsorteerruimte.

IJmuiden

Onoverzichtelijk, daardoor rijdt het verkeer niet door, hierdoor ook nog
gevaarlijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk, druk en rare wegindeling.

IJmuiden

Onoverzichtelijk, fietspad, zebrapad...

IJmuiden

Onoverzichtelijk, let goed op twee richtingen fietspad

IJmuiden

Onoverzichtelijk, na fietspad direct zebrapad, gevaarlijke situatie

IJmuiden

Onoverzichtelijk,verkeer van alle kanten

IJmuiden

Onoverzichtelijke situatie fietspad

IJmuiden

Onoverzichtelijke situatie, gevaarlijk!

IJmuiden

Onoverzichtelijke, gevaarlijke kruising

IJmuiden

Ontzie in nu

IJmuiden

Onveilig ivm fietsers twee kanten en zeebrapad.

IJmuiden

Onveilig voor fietsers. Er wordt soms gewoon "langs"je heen gekeken !
Zeer gevaarlijk punt !

IJmuiden

Ook daar staat het op gezette tijden vast. Moeilijk linksaf kunnen slaan.
Het fietspad wat dan nog parallel loopt en in de gaten moet houden

IJmuiden

Opstopping door het kruisen met fietspad

IJmuiden

Overgang Lange Nieuwstraat in de spits is vreselijk. VOORAL ook het
fietspad er nog voor aan twee zijden!!

IJmuiden

Relatief gevaarlijk voor voetgangers

IJmuiden

Rommelig ook door fietspad

IJmuiden

Samengaan van fietsers en voetgangers met afslaand verkeer zeer
gevaarlijk. Je komt ogen te kort.

IJmuiden

Slecht overzicht bij fietspad en daarna meteen een zebrapad wat tot
opstopping veroorzaakt

IJmuiden

Snorfietser rijden er veel te hard

IJmuiden

Te druk en te lang wachten

IJmuiden

Te druk kruispunt voor auto en fietsers

IJmuiden

Te druk, onoverzichtelijk. Mensen willen parkeren voor winkels

IJmuiden

Te onoverzichtelijk

IJmuiden

Te rommelig

IJmuiden

Te veel verkeer afslaand en te veel fietsers

IJmuiden

Tijdens de spits sta ik vaak een tijd te wachten om de Lange Nieuwstraat
op te komen.

IJmuiden

T-splitsing wat al jaren niet werkt. Gevaarlijk voor fietsers. Plaats er
stoplichten of een rotonde!
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IJmuiden

Van marktplein de lange nieuw op rekening houden met voetgangers en
fietsers en de auto's op de lange nieuw en voetgangers die oversteken op
de lange nieuw

IJmuiden

Vanaf de lange nieuw richting Deka fietspad van twee kanten met
wederom fietsers die denken dat alles mag (ze hebben natuurlijk
voorrang) direct daar achter een zebrapad.
Ogen en oren te kort.
Anders om in omgekeerd richting hetzelfde

IJmuiden

Vanaf Marktplein is het onoverzichtelijke fietspad een ramp en vaak kun
je de Lange Nieuwstraat niet oprijden

IJmuiden

Vanuit markplein gezien, uitrit parkeerplaats, zebrapad, 2
richtingsfietspad.

IJmuiden

Veel last van fietsers en onveilige situatie

IJmuiden

Veel ongelukken op het kruispunt dus echt lekker rijdt je er nooit

IJmuiden

Veel te druk punt, waardoor je ogen tekort komt, vermijd 'm als de pest.

IJmuiden

Veel verkeer op L. Nieuwstraat en fietspad, daardoor moeilijk vanaf
marktplein

IJmuiden

Verkeer op Lange Nieuw is erg druk en fietsers en voetgangers van beide
kanten gaan voor.

IJmuiden

Voor fietsers nogal gevaarlijk door ondoordacht rijgedrag automobilisten.

IJmuiden

Vooral het fietspad waarop van 2 kanten verkeer komt maakt het
gevaarlijk.

IJmuiden

Zeeeeeer onoverzichtelijk (voorbeeld: verkeersborden in de middenberm,
precies in de zichtlijn)

IJmuiden

Zeer gevaarlijk, er worden bijna dagelijks brommers/fietsers
van het fietspad gereden

IJmuiden

Zeer gevaarlijk,voetgangers fietsers auto's en dat van twee kanten

IJmuiden

Zeer moeilijk oversteken met de auto

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk en complex

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk gevaarlijk voor fietsers en voetgangers

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk punt.

Santpoort-Noord

Afslag l.nieuwstr. Marktpl

Santpoort-Noord

Afslag richting pond altijd chaos

Santpoort-Noord

Auto, bus,voetgangers,en fietspad maken het onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Blijft onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Dubbele fiets strook is gevaarlijk en zorgt voor veel oponthoud

Santpoort-Noord

Geen goede parkeergelegenheid hierdoor opstopping

Santpoort-Noord

Geen of haast geen parkeerplaatsen

Santpoort-Noord

Gevaarlijk bij rechtsafslaan van af de Lange Nieuw; Fietsers vanaf 2
kanten en wanneer je daar dan over bent ligt er nogeens een zeebrapad!

Santpoort-Noord

Gevaarlijke kruising
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Santpoort-Noord

Groot gevaar voor de fietsers van twee kanten

Santpoort-Noord

Het blijft gevaarlijk met het oversteken van het fietspad en het winkelend
publiek om naar de parkeerplaats te kunnen rijden

Santpoort-Noord

Je moet te veel oversteken en al kijk je alle kanten op. Ik krijg altijd het
gevoel zegen de greep.

Santpoort-Noord

Levensgevaarlijk

Santpoort-Noord

Maak eenrichtingverkeer via zuidwest en maak het voor fietsers veiliger
voor afslaand verkeer en weer te hard rijdende "SNORFIETSEN"!!!!PLUS
parkeer mogelijkheid

Santpoort-Noord

Moeilijk oversteken

Santpoort-Noord

Moet verkeerslichten komen te lang wachten met oversteken naar

Santpoort-Noord

Niet heel overzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk met fietspad in 2 richtingen

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk met name fietsers

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk vanwege fietsers op vrijliggend fietspad

Eemsstraat

bij afslaan. Auto blokkeert de rijbaan wegens voorrang fietsers.
Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk, lastig met kruisend verkeerd

Santpoort-Noord

Vooral fietspad (tweewielers van beide kanten) onoverzichtelijk.

Santpoort-Zuid

Een rotonde vermijdt het wachten op iets dat niet komt, of juist zich
ertussen wurmt

Santpoort-Zuid

Fietsers in twee richtingen
erg onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Gevaarlijk i.v.m. Het fietspad

Santpoort-Zuid

Hinderlijke overgang over een fietspad met 2 richtingen

Santpoort-Zuid

Idem, zelfs gevaarlijk voor fietsers

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk door fietsers van 2 kanten en verkeer van 2 kanten

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk met de fietsers

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijke verkeerssituatie met fietsers

Santpoort-Zuid

Slecht overzicht

Santpoort-Zuid

Smal en druk

Santpoort-Zuid

Te druk om goed over te steken fietspad gevaarlijk omdat van 2 kanten
verkeer komt plus een zebrapad

Santpoort-Zuid

Verkeer komt van te veel kanten onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Waardeloze afslag mogelijkheden ivm fietsers en brommers

Santpoort-Zuid

Zeer onoverzichtelijk ( zeker in het donker) t.g.v. Fietsverkeer in twee
richtingen en het nabijliggende zebrapad.
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Velsen-Noord

De Lange Nieuwstraat oversteken is ronduit gevaarlijk, en dan bekijk ik
het nog als automobilist. Thv Velserduinwerg/Oosterduinweg is het het
slechtst.

Velsen-Noord

Gevaarlijke onoverzichtelijke weg, veel verkeersbewegingen

Velsen-Noord

Precies hetzelfde gedoe, lastig punt

Velsen-Zuid

Fietspaden, oversteekplaats voetgangers en rijweg !

Velsen-Zuid

Gevaarlijk kruispunt , als je rechtsaf slaat naar de kennemerlaan, kijk je
goed naar de fietsers maar dan heb je gelijk een zebrapad, het is een
gevaarlijk stuk om af te slaan , er gebeuren geregeld ongelukken

Velsen-Zuid

Gevaarlijk met fietsers en vooral scooters ed die je bijna niet aan ziet
komen.

Velsen-Zuid

Gevaarlijke kruising met fietspad. Met name vanaf L.Nieuwstraat slecht
overzicht.

Velsen-Zuid

Het fietspad wat er loopt, het is altijd goed uitkijken.

Velsen-Zuid

Komend van L. Nieuwstraat moet het fietspad gekruist worden,
parkerende auto's links en rechts. Zeer verwarrend.

Velsen-Zuid

Kruising met fietsers en voetgangers is niet veilig

Velsen-Zuid

Kruispunt druk, onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Lastige doorstroming i.v.m. Fietsers en voetgangers op oversteekplaats

Recht van de sterkste.

bij kruising naar kennemerlaan
Velsen-Zuid

Levensgevaarlijk, fietspad en zebrapad haast geen mogelijkheid om je als
automobilist goed op te stellen en voor fietsers en voetgangers elke keer
weer de vraag stoppen ze of rijden ze door.

Velsen-Zuid

Onlogische parkeersituaties

Velsen-Zuid

Onmogelijkheid om tussen weghelft op te stellen en 'verwarrend'
fietsverkeer

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk door fietser, je moet ogen in je achterhoofd hebben!!

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk door het fietspad

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk en gevaarlijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk vooral de fietspaden

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk, fietsers heen/terug, voetgangers van de kanten

Velsen-Zuid

Onveilige situatie door kruising 2-zijdig fietspad

Velsen-Zuid

Vanwege het zeer gevaarlijke fietspad welke je moet passeren.

Velsen-Zuid

Zebrapad ligt te dicht bij de fietspaden

Velserbroek

Chaotisch

Velserbroek

De combinatie wegverkeer en voetgangers + dubbelzijdig fietspad is zeer
onoverzichtelijk.

Velserbroek

De fietsers er onoverzichtelijk
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Velserbroek

Doodenge kruising met fietsers, überhaupt onoverzichtelijk

Velserbroek

Door het fietspad is het bij het afslaan, levensgevaarlijk.
Het is ook zeer onoverzichtelijk.

Velserbroek

Druk en smal, komende van af de kennemerlaan erg onoverzichtelijk
voor al het aanbod op het fietspad.

Velserbroek

Fiets en voetgangerspad

Velserbroek

Fietsers zijn een groot probleem. Kruising is te klein om snel te reageren.

Velserbroek

Fietspad/zebrapad pal naast fietspad

Velserbroek

Gevaarlijk door 2 richtingen fietspaden

Velserbroek

Gevaarlijk punt m.b.t. Fietspad en overstekende auto's.

Velserbroek

Gevaarlijke kruising

Velserbroek

Gevaarlijke situaties om fietsers en wandelaars te kruizen

Velserbroek

Het is daar gewoon en heel gevaarlijkse, onoverzichtelijke kruispunt.
Voetgangers, fietsers, auto's, alles krioelt van zowel links als rechts door
elkasr heen

Velserbroek

Kruispunt met Lange Nieuw gevaarlijk (fietsers)

Velserbroek

Lang wachten

Velserbroek

Lastig oversteken met de auto

Velserbroek

Levens gevaarlijk

Velserbroek

Om naar het Marktplein te gaan is het dubbel oppassen voor fietsers

Velserbroek

On overzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk door fietsers en wandelaars van beide zijden en na
genoeg geen opstelplaats voor invoegen

Velserbroek

Onoverzichtelijk en staat lang stil

Velserbroek

Onoverzichtelijk met het tweerichting fietspad

Velserbroek

Onoverzichtelijk met voetgangers en fietsers

Velserbroek

Onoverzichtelijk waardoor stagnatie

Velserbroek

Onoverzichtelijke situatie met het fietspad

Velserbroek

Opgelucht ademhalen als je er zinder incidenten doorheen bent.

Velserbroek

Oversteek fietspad en voetpad

Velserbroek

Oversteken met auto van Marktplein naar Merwedestraat duurt lang en
is onoverzichtelijk door vele overstekende voetgangers, daarna fietsers en
bromfietsers uit 2 richtingen en daarna oversteek in 2-en op autoweg.

Velserbroek

Oversteken van Lange Nieuw bemoeilijkt door 2-richtingen fietspad

Velserbroek

Rommelig

Velserbroek

Rommelig

Velserbroek

Rommelig en onoverzichtelijk - zeer gevaardlijk punt voor voetgangers
en fietsers
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Velserbroek

Slecht zit op fietspad.

Velserbroek

Te donker en niet duidelijke overgaand van weg voor het oversteken
naar de lange Nieuwstraat Daar is het niet duidelijk aangegeven.

Velserbroek

Te druk in de spits.

Velserbroek

Te lange wachttyd

Velserbroek

Te onoverzichtelijk, te veel kans op ongelukken, met name voor fietsers

Velserbroek

Te weinig ruimte om te kunnen staan met de auto zonder een gevaar
voor het overige verkeer op te leveren en als er wat gebeurd in de tunnel
is er gelijk een infarct vanuit alle kanten.

Velserbroek

Zeer onoverzichtelijk met fietsers, voelt onveilig

Velserbroek

Zeer rommelig, onoverzichtelijk, gevaarlijk door kruising met fietspad
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Parkweg- ’s Gravenlust- Velsen-Zuid.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Doorstroming in de spitsuren laat zeer te wensen over. Lokaal verkeer
zoekt sluiproutes en onnodig overlast voor bewoners.

Driehuis

Een betere ontsluiting IJmuiden/Driehuis is hier benodigd. Met name om
het verkeer door Driehuis te verminderen.

Driehuis

Er ontbreekt strook vanuit IJmuiden naar santpoort, alles stroopt op bij
ingang velserbeek

Driehuis

Erg druk

Driehuis

Ik heb het idee dat de stoplichten niet goed afgesteld zijn. Duurt veel te
lang voor je de a9 op kan rijden vanaf de parkweg

Driehuis

In spits lange file

Driehuis

Kan vaak door verkeer dat staat de wachten voor a9 naar amsterdam niet
naar tunnel richting alkmaar, sluip verkeer door velsen-zuid is irritant
komt later weer via stoplicht in de file

Driehuis

Lange rijen verkeer voor stoplicht; schiet niet op.

Driehuis

Meer rijbanen zodat bij pontplein al een betere splitsing is van de
verkeersstromen

Driehuis

Op werkdagen in de ochtendspits duurt dit langer dan 10 minuten.
Sommigen slaan bij velsen-zuid er af om bij de benzinepomp er weer op te
gaan, hierdoor worden de verkeerslichten ontregeld.

Driehuis

Parkweg, ´s middags spits uur bottle nek, als je voorlangs richting
beeckesteijn wil moet je id fille wachten.

Driehuis

'S morgens veelal filevorming door stoplichten richting velsertunnel bij
kruispunt bij brandweer garage

Driehuis

Stoplichten afslag gravenlust niet nodig

Driehuis

Stoplichten niet goed afgesteld - als het licht groen is, komt er vaak toch

Driehuis

Te lange wachttijd

Driehuis

Te veel mensen richting Driehuis

Driehuis

Vaak lang wachten, stoplicht soms paar keer wachten

Driehuis

Vaak oponthoud in de spits

Driehuis

Veel opstopping tijdens de spits. Sta halverwege Parkweg al vast

Driehuis

Verkeer wordt veel opgehouden door de lange duur bij stoplichten. Wel

nog verkeer van de andere kant (= gevaarlijk)

een verbetering is de toerit naar a9
Driehuis

Vooral in spits sta ik er vaak zeker 10' stil

IJmuiden

Als er ook maar iets is, kan je als auto geen andere route meer kiezen, dan
ben je verplicht in die file te blijven...

IJmuiden

Als het druk is op de A9/A22 richting het zuiden, stroopt het hier op,
terwijl ik naar de A9/A22 richting het noorden moet.
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IJmuiden

Als je rechtsaf wil vanuit IJmuiden richting Haarlem sta j vaak lang te
wachten omdat veel auto's rechtdoor gaan.

IJmuiden

Altijd druk

IJmuiden

Altijd vast

IJmuiden

Bij de stoplichten in Velsen-Zuid staat regelmatig een file in de ochtend.

IJmuiden

Bijna elke dag file door te hoge vrachtwagens, die door de tunnel willen.

IJmuiden

De aandacht van de automobilist is bijzonder gericht op het daar
opgestelde flitsapparaat en past zijn snelheid aan zonder op de overige
weggebruikers te letten. - verwijder het flisapparaat en geef het aantal
toegestane kilometers wat meer op de weg aan.

IJmuiden

De doorstroom naar de Amsterdamseweg is 's morgens in de spits
waardeloos. Het lijkt alsof de stoplichten niet goed afgesteld staan

IJmuiden

Doorstroming twee banen verloopt 's ochtends niet soepel doordat rijstrook
richting a'dam vaststaat

IJmuiden

Doorstroom

IJmuiden

Drama!! S,ochtends onmogelijk om ijmuiden uit te komen. Geen groen golf.
In de bocht van de parkweg sta je al stil, waarna er mensen linksaf oud
Velsen ingaan om een sluiproute te nemen.

IJmuiden

Druk door slechte door stroming velsertunnel en a9

IJmuiden

Druk in ochtend en middag, spits.

IJmuiden

Druk, lang wachten, files omdat velsertunnel vaststaat

IJmuiden

Drukke kruispunt en lang wachten

IJmuiden

Duurt te lang smorgens

IJmuiden

Enige directe uitvalsweg. Bij kleine verkeersstoring stroopt het verkeer snel
op

IJmuiden

Er staan vaak lange rijden in de ochtendspits met name op dinsdag en
donderdag

IJmuiden

Erg druk, verkeerslichten beter afstellen?

IJmuiden

File! 'S morgens al tot aan van tuyllweg.
File omdat verkeer naar adam wil via amsterdamseweg of naar a22/a9
waardoor wie naar Alkmaar/beverwijk via tunnel wil, ook niet kan
doorrijden. Zorg dat verkeer naar het noorden dit verkeer kan passeren

IJmuiden

Filvorming op bij verkeerslicht en bus in de file. Dat kan toch echt niet! Je
mist je aansluiting en moet een bus eerder gaan nemen om op tijd te zijn.

IJmuiden

Het feit dat de doorstroming naar de amsterdamse weg stokt, loopt het bij
de stoplichten vast. Tevens de verkorte manoeuvre via velsen zuid om
sneller door te stromen

IJmuiden

Het is 's morgens en aan het eind van de middag heel druk op de weg
ijmuiden uit. De doorstroming is dan echt onvoldoende.

IJmuiden

Het loont om linksaf ijmuiden uit via Oud Velsen te rijden, het stoplicht
daar gaat twee keer op groen in de tijd dat de Parkweg 1x gaat. Er staat
regelmatig file ijmuiden uit. Dit vind ik zeer onwenselijk ivm de veiligheid.
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IJmuiden

Hier sta je bijna altijd lang te wachten voor je door mag en mensen op de
linkerrijstrook die toch de A22 op willen gaan drukken je als je de tunnel in
wilt gewoon opzij om de afslag naar de A22 niet te missen

IJmuiden

Ijmuiden in de spits onbereikbaar!

IJmuiden

In de ochtendspits matige doorstroming bij stoplicht.

IJmuiden

In de ochtendspits naar de A22 of de Amsterdamse weg is er bijna geen
doorkomen aan. Erg frustrerend.

IJmuiden

In de spits staan er regelmatig files richting Amsterdam. Toen er nog een
voldoende lange opstelstrook richting Beeckestijn was, waren er veel
minder problemen.

IJmuiden

In de spits vaak erg druk

IJmuiden

Kijk zelf eens 's ochtends tussen 0730 en 0900 uur. 1 file!!

IJmuiden

Lastig opstellen ivm daarna te kiezen rijstrook.

IJmuiden

Men gaat daar erg door elkaar rijden ,en zeker de mensen die naar de
velserbroek moeten.

IJmuiden

Moelijke doorstroming

IJmuiden

Niet overzichtelijk

IJmuiden

Nogal druk tijdens de spits

IJmuiden

Ook overbelast vaak sorteren mensen (expres) niet goed voor en
veranderen op het laatst van rijbaan.

IJmuiden

Ook regelmatig file vorming

IJmuiden

Op de meeste dagen duurtetoeslag een half uur om tot snowplanet te
komen. Stoplichten staan niet goed en de wegtetenover Rijkswaterstaat
zorgt voor remmende auto's bij opkomend en afslaand verkeer.n

IJmuiden

Opstopping door rechtdoorrijdend verkeer

IJmuiden

Parkweg richting snelweg is in ochtend erg druk, verkeer stroopt op.

IJmuiden

Probeer eens veilig over te steken vanaf velserbeek

IJmuiden

Regelmatig vanuit ijmuiden sta je te lang stil voor het stoplicht bij de
brandweer. Ook hier kan de doorstroming beter geregeld worden.

IJmuiden

Slechte doorstroming in de ochtendspits

IJmuiden

Slechte doorstroming richting amsterdam/westpoort

IJmuiden

Slechte doorstroming stoplichten eerder scheiding maken verkeer naar A9
en verkeer langs kanaal naar Amsterdam

IJmuiden

Slechte doorstroming. Naar mijn mening staan de verkeerslichten ook niet

IJmuiden

Slechte doorstroom snelweg

IJmuiden

S'morgens grote opstopping wegens groot verkeersaanbod.

IJmuiden

'S-morgens slechte doorstroming

IJmuiden

Soms klopt de doorvoertijd van het stoplicht niet. (Wordt maar 1 of 2 auto's

goed afgesteld.

doorgelaten, dat is altijd ongunstig)
IJmuiden

Sta vaak lang voor verkeerslicht te wachten
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IJmuiden

Staat altijd vast en weinig uitweg mogelijkheden

IJmuiden

Staat geregeld vast als er iets in de tunnel is

IJmuiden

Staat in de ochtend veel vast!

IJmuiden

Staat vaak vast

IJmuiden

Stoplicht te lang op rood, informatiebord vaak uit.

IJmuiden

Stoplichten moeten langer op groen

IJmuiden

Stoplichten voor doorgaand verkeer staan veel te lang op rood waardoor
alles vast komt te staan en er sluiproutes worden gezocht door velsen zuid
heen.

IJmuiden

Te druk, kan beter omrijden via Velserbroek dreef. Lange rijen voor
verkeerslichten in spits

IJmuiden

Te kort aangegeven welke rijbaan je moet nemen

IJmuiden

Te lang wachten

IJmuiden

Te vaak s'ochtends file. Onnodig lange wachttijd.

IJmuiden

Te vol, auto's die sluiproutes nemen, geen goede doorstroming bij
verkeerslichten

IJmuiden

Tijdens de spits veel oponthoud

IJmuiden

Tijdens uitrijden van ijmuiden tijdens de spits sta je vast.

IJmuiden

Uitgaand verkeer is een ramp

IJmuiden

Vaak "opstopping" bij stoplicht.

IJmuiden

Vaak file

IJmuiden

Vaak file door opstopping tunnel

IJmuiden

Vaak file voor stoplicht velsen-zuid

IJmuiden

Vaak files... Vooral wanneer er iets in de tunnel is gebeurd

IJmuiden

Vaak in de file stand bij file tunnel

IJmuiden

Vaak lang wachten

IJmuiden

Vaak lange wachttijden

IJmuiden

Vaak opstoppingen i.v.m. De tunnel. Ook al hoef je de tunnel niet door en
ook niet richting golfbanen kan je niet rechtsaf naar de velserbroek of
haarlem.

IJmuiden

Vanuit ijmuiden richting haarlem sta je vaak onnodig lang te wachten als
de tunnel vertraging heeft

IJmuiden

Vanwege het feit dat de velserbroek geen rechtstreekse aansluiting op de

IJmuiden

Veel auto's staan links voorgesorteerd terwijl ze later over de A9 of naar

A9 hebben, moet alles via die kant naar de snelweg.
Beverwijk gaan. Het verkeer naar Amsterdam over de Westpoortweg
ondervindt steds langere vertraging hierdoor.
IJmuiden

Veel sluipverkeer via de Meervlietstraat richting a'dam en A9 dat
vervolgens via de stoplichten weer voordringt.

IJmuiden

Veel stagnatie
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IJmuiden

Veel verkeer en het eerste stoplicht vanaf IJmuiden op de parkweg gaat in
mijn ogen regelmatig onnodig op rood. Wat enorm veel verkeer oplevert
wat niet door kan stromen

IJmuiden

Veel verkeershinder, file

IJmuiden

Verkeer kan niet goed doorstromen

IJmuiden

Verkeer uit Velserbroek en IJmuiden loopt vast omdat stoplichten naar
Amsterdam langs noordzeekanaal kort op groen staan

IJmuiden

Verkeerslichten staan te kort afgesteld op aanbod vanaf amsterdamse weg

IJmuiden

Vertraging

IJmuiden

Vooral de laatste tijd erg druk en vaak filevorming nog voor afslag
Velserbeek. Ook hier lijkt het te ontbreken aan een juiste afstelling van de
verkeerslichten. Indien hier een betere doorstroming kan plaatsvinden zou
dat Driehuis wellicht ontlatsen.

IJmuiden

Vooral op dinsdag en donderdag ochtend lange files om ijmuiden uit te
komen. Doorstroming loopt niet goed en heeft mede te maken met file van
a9 en slechte doorstroming richting Amsterdam Westpoort.

IJmuiden

Wachttijden lang...verm door de tunnel

IJmuiden

Wanneer er wat gebeurd is in de tunnel, kan de bus er, zowel s'morgens als
s'avonds, niet langs, bus 82 zou zeker van af de Wijde Blik meer toegang
moeten hebben s 'avonds.

IJmuiden

Wordt steeds drukker

IJmuiden

Zeker in de spits staat de boel helemaal vast

Santpoort-Noord

Doordat men te veel van rijbaan wisselt stagneert het verkeer waardoor de
doorstroming niet toerijkend is

Santpoort-Noord

Drukte

Santpoort-Noord

In spits lange rij voor het stoplicht

Santpoort-Noord

Lastig om vanuit Velsen zuid te komen

Santpoort-Noord

Onrustig verkeer

Santpoort-Noord

Snelheid van 50 naar 70

Santpoort-Noord

Stoplichten parkweg en verder tunnel etc niet goed afgesteld Sluipverkeer
door velsen-zuid (korte omweg) en daarna aanbod van links vanuit oud
velsen levert onnodige vertraging op

Santpoort-Noord

Te druk

Santpoort-Noord

Te lang rood onnodig

Santpoort-Noord

Te langzaam

Santpoort-Noord

Te lullig voor woorden de eninste weg waar je een beetje kan doorrijden
staat ere weer een flitser etc. Kassa joh. Nergens voor nodig zakken vullen
via de automobilist die 5 km te hard rijd maak er 70 km van

Santpoort-Noord

Vaak lange file, rechtafslaand verkeer staat niet apart

Santpoort-Noord

Veel te druk omdat er drie richtingen op kan worden gereden.

Santpoort-Noord

Verkeerslichten
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Santpoort-Noord

Verwarrend

Santpoort-Zuid

Bij stremming Velsertunnel

Santpoort-Zuid

Files op spitstijden

Santpoort-Zuid

Te druk

Santpoort-Zuid

Te smal, stroperige doorstroming

Velsen-Noord

Aanbod is teveel

Velsen-Noord

Bij afgesloten of drukke tunnel is geen alternatief meer mogelijk

Velsen-Noord

Daar loopt het vaak vast

Velsen-Noord

Lachwekkend hier 50 te moeten rijden ipv 70 en dan ook nog vast te lopen
op de overvloed aan langdurig rood staande stoplchten.

Velsen-Zuid

Bij stagnatie in velsertunnel geen goede doorstroming en vechtenom thuis

Velsen-Zuid

Bij stremming / vertraging tunnel staat verkeer vanuit Ijmuiden volledig

te komen
stil over volle lengte traject. Je kunt Velsen Zuid dan bijna niet uit komen.
Velsen-Zuid

De Parkweg staat de laatste tijd vaak vast

Velsen-Zuid

Druk

Velsen-Zuid

Enorme ophoping van verkeer vanuit ijmuiden.

Velsen-Zuid

File

Velsen-Zuid

Heeft een veel te hoge wegbelasting, en bij de geringste storing in de
Velsertunnel, kan met Velsen-Z niet meer bereiken.

Velsen-Zuid

Idem

Velsen-Zuid

Idem, heel veel verkeer, vaak lang wachten voor verkeerslichten.

Velsen-Zuid

Ieder moment file vorming door busbaan voor richting haarlem

Velsen-Zuid

Ik doe er ´s morgens vaak 20 min over om van de Parkweg naar de
stoplichten op de hoogte pompstation Van Bugnum te rijden.

Velsen-Zuid

In de spits bottleneck. Als tunnel geblokkeerd is, wat veel te veel voorkomt,
is de doorstromming nihil. Bij een calamiteit (bijvoorbeeld bij Tata of op het
kanaal) is de "uitgang" van IJmuiden volstrekt onvoldoende.

Velsen-Zuid

Lang wachten af te slaan

Velsen-Zuid

Moet te lang wachten om naar de rijksweg te gaan

Velsen-Zuid

'S morgens rond 8.30 uur staat het vaak vast door verkeer uit de
Velserbroek

Velsen-Zuid

Sluipverkeer door afslag bij kerkesingel, meervlietsraat en gravenlust zorgt
voor extra oponthoud bij de verkeerslichten

Velsen-Zuid

Sluipverkeer van parkweg naar gravenlust

Velsen-Zuid

Sluipverkeer via oud-Velsen is afgrijzelijk voor bewoners en verkeer
richting weg langs Noordzeekanaal belemmert verkeer richting Haarlem
en verkeer richting A9

Velsen-Zuid

Stoplichten voor doorgaand verkeer staan veel te lang op rood en dat voor
de ene auto die uit Velsen-Oost komt.

Velsen-Zuid

Te veel filevorming rond spitsuren
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Velsen-Zuid

Vaak files in ochtendspits

Velsen-Zuid

Vaak filevorming daardoor veel sluipverkeer door Velsen Zuid. Dit
veroorzaakt gevaar en overlast daar en zorgt ervoor dat doorstroming nog
meer stagneert.

Velsen-Zuid

Vaak stilstand door meerdere stoplichten en slechte doorstroming via de
velsertunnel

Velsen-Zuid

Veel file in ochtend/ avondspits.verkeer sttat lange tijd bij ons voor de
deur stil waardoor we bijna niet weg komen

Velsen-Zuid

Veel te vaak verkeersopstopping door problemen bij de tunnel

Velsen-Zuid

Verkeer stroomt zeer slecht door vooral als het druk is vanaf de
Velsertunnel. Veel sluip verkeer door oud velsen dat dan ook weer
voorrang heeft.

Velsen-Zuid

Zeer slechte doorstroming!!!

Velserbroek

Door de controles hebben mensen de neiging hier spontaan te gaan
remmen

Velserbroek

Door het hoge verkeersaanbod door industrie en ferry verkeer en een niet
op aanbod reagerende verkeerslicht onstaat langzaanrijdend en stilstaand
verkeer.

Velserbroek

Het stoplicht van de fietsen staat te kort afgesteld.

Velserbroek

In de middag altijd een flinke file

Velserbroek

In de spits erg druk en dan lange wachttijden

Velserbroek

Mn in de spits vaak langzaam rijden

Velserbroek

Omdat je daar (en dan richting velserbroek) altijd vaststaat ivm met
verkeer dat de snelweg (a22) op wil, terwijl ik richting velserbroek wil en
dus voor niks sta te wachten

Velserbroek

Relatief lang wachten voor het stoplicht richting tunnel komende uit
IJmuiden.

Velserbroek

Rommelig

Velserbroek

Slechte afstemming van stoplichten

Velserbroek

Staat vooral 's ochtends helemaal dicht

Velserbroek

Te druk in de spits

Velserbroek

Te lange wachttyd

Velserbroek

Te trage doorstroming

Velserbroek

Teveel auto's al in de rij voor de tunnel op de rechter rijbaan waardoor
afslaand verkeer naar Haarlem lang in de rij staat

Velserbroek

Tijdens spits zeer lange rijen voor het stoplicht.

Velserbroek

Vaak druk

Velserbroek

Vaak file naar de aansluiting met de A22 richting Beverwijk

Velserbroek

Vanaf de snelweg gekomen een crime in de spits

Velserbroek

Vanaf park velserbeek onoverzicht om de weg op te draaien.

Velserbroek

Veel oponthoud door extra stoplichten
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Velserbroek

Vooral 's morgens staat het erg vast bij Velsen Zuid waardoor verkeer
vanuit Velserbroek naar ijmuiden geblokkeerd wordt. Ergens richting
Velsertunnel ontstaat m.i. De opstopping die doorwerkt naar Parkweg.
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Aansluiting Velsertunnel (zuidzijde).
Plaats

Toelichting

Driehuis

Altijd een puinhoop ivm de (te) lage velsertunnel

Driehuis

Bij oplossing file doorstroom stoplicht te kort voor hoeveelheid verkeer va
Haarlem

Driehuis

Bij tijd en wijle zeer druk

Driehuis

Daar sta je vaak stil, en het invoegen is daar ook een crime

Driehuis

Loopt vaak vol door wachtende auto richting a'dam in spits gaan veel auto
over doorgetrokken lijn

Driehuis

Met name 's morgens erg druk door gebrek aan doostroming

Driehuis

Ook daar zouden mee rijstroken moeten komen, zo dat eerdere splitsing van
verkeer beter wordt gebruik een deel van het weiland om verkeer vanaf
beekestein direct op de A 9 te laten komen. (een lus dus)

Driehuis

Regelmatig verkeers hinder bij toegang tot tunnel

Driehuis

Stoplichten staan niet goed afgesteld. Vaak deel van weg tussen 2 stoplichten
leeg terwijl ene licht op groen staat maar andere nog op rood. Lange files voor
stoplicht.

Driehuis

Stroomt niet goed door

Driehuis

Te druk door slechte doorstroom van Santpoort en Velserbroek op a9

Driehuis

Te laat duidelijk

Driehuis

Te vaak stilstaan

Driehuis

Vaak oponthoud door werkzaamheden en afsluiting tunnelbaan

Driehuis

Vaak oponthoud in de spits

Driehuis

Velser tunnel, duidelijkheid doorgaand en afslaand verkeer beetje onduidelijk,
en "voor schieters" is minder.

Driehuis

Verkeer richting A9 is verbeterd ivm weghalen stoplicht voor afslaand
verkeer.

Driehuis

Verkeer staat vaak vast door problemen in de tunnel (te hoge vrachtauto's)

Driehuis

Verkeerslichten Velsen-Zuid te lang op rood. Uitrijden dorp Velsen zou geen
prioriteit moeten krijgen, voorkomt ook sluipverkeer.

IJmuiden

Als er niks aan de hand is, is het prima. Echter, er is heel vaak wat aan de
hand en dan is er geen doorkomen aan. Heel ijmuiden zit dan potdicht en dat
is echt schandalig.

IJmuiden

Als het druk is op de A9/A22 richting het zuiden, stroopt het hier op, terwijl
ik naar de A9/A22 richting het noorden moet. Daarbij vaak overlast door te
hoge vrachtwagens.

IJmuiden

Altijd de vraag of er file is

IJmuiden

Altijd file,altijd vracvhtwagens die het 1 en ander veroorzaken!!

IJmuiden

Bij file voor de tunnel wordt uitvoegen belemmerd door doorgetrokken streep
vluchtstrook
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IJmuiden

Blijft een ramp

IJmuiden

De doorstroming zou uitstekend zijn als het probleem van de te hoge
vrachtwagens zou zijn opgelost

IJmuiden

Door de vele files naar de tunnel toe kan er niet door gereden worden, dus een
probleem als je ergens op tijd moet zijn. Dit is de hele dag door een probleem.

IJmuiden

Doordat de aansluiting niet goed door loopt, staat er 's ochtends file tot in
IJmuiden en Velserbroek. Om het minste of geringste gaat door
Rijkswaterstaat de tunnel dicht. Hier kan sneller gehandeld worden door een
alternatieve route (het zijweggetje) open te stellen. Niet pas na drie uur.

IJmuiden

Doorstroom/openbaar vervoer krijgt prioriteit??

IJmuiden

Druk door slechte door stroming velsertunnel en a9

IJmuiden

Druk, files vaak ongevallen/vastgelopen vrachtwagens

IJmuiden

Druk, vaak ellende met eigenwijze vrachtwagenchauffeurs die toch de tunnel
inrijden met een te hoge vrachtwagen

IJmuiden

Druk, verkeer wat met name van links op het laatste moment naar rechts gaat

IJmuiden

Druk.

IJmuiden

Drukke kruispunt en lang wachten

IJmuiden

Drukke verkeersader en wat als volgend jaar de tunnel eruit ligt?

IJmuiden

Drukte vanwege te hoge vrachtwagens

IJmuiden

Er is bijna altijd wat aan de hand in de tunnel en dan loopt de Parkweg
meteen weer vol. Zie ook bovenstaande.

IJmuiden

Files

IJmuiden

Files, slechte doorstroming

IJmuiden

Geen goede doorstroming

IJmuiden

Geen goede doorstroming, aansluiting

IJmuiden

Goed

IJmuiden

Goed te doen totdat er voor de zoveelste keer een vrachtwagen moet worden
gestopt. Ook het constant dichtgooien van tunnelbuizen niet echt mee.

IJmuiden

Het invoegen vanuit Velsen is lastig. Regelmatig laten andere automobilisten
je amper ruimte om naar links te gaan.

IJmuiden

In de spits staat het stoplicht richting Spaarnwoude erg lang op rood en is er
vaak oponthoud

IJmuiden

In verband met frequent en soms zeer langdurig oponthoud vanwege
overschrijding doorrijhoogte door -vaak buitenlands - vrachtverkeer.

IJmuiden

Inde spits vaak erg druk

IJmuiden

Invoegen is onhandig, onduidelijke wegbewijzering

IJmuiden

Is wat verbeterd na de laatste opknap beurt. En de grootste ramp is
rijkswaterstaat met een minimaal bord verscherpt toezicht. Zelfs de fransen
schrijven in 3 tot 4 talen op manshoge waarschuwinginsborden.

IJmuiden

Je gaat van twee banen naar een baan en je moet altijd in een bocht invoegen

IJmuiden

Je moet 3 keer van rijbaan wisselen om in de tunnel te geraken.
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IJmuiden

Klote vrachtauto's!!!!!!

IJmuiden

Lange wachttijd

IJmuiden

Los van de te hoge vrachtwagens in de tunnel is de doorstroming slecht.
Volgens mij komt dat doordat veel mensen een sluiproute nemen vanaf de
Stationsweg linksaf door het oude dorp Velsen. Ze staan dan vervolgens weer
voor het stoplicht bij het benzinestation in Oud-Velsen. Hierdoor wordt dit
stoplicht veel vaker gebruikt dan je eigenlijk zou verwachten op basis van de
bewoners van deze wijk. Dit zorgt voor onnodig roodlicht richting tunnel /
Beeckesteijn, waardoor de lange wachtrijen ontstaan. Volgens mij moeten
jullie de mogelijkheid om het oude dorp in te gaan bij de kerk afsluiten
(komend uit de richting van de pont) en alleen nog toestaan dat mensen bij het
benzinestation het dorp Oud-Velsen ingaan.

IJmuiden

Meertalige teksten op waarschuwingsborden ontbreken waardoor
vrachtwagens uit buitenland gewoon doorrijden de tunnel in terwijl ze te
hoog zijn.

IJmuiden

Met de minste of geringste drukte staat de hele stationsweg vol, de vele
stoplichten op korte afstand werken ook niet echt lekker mee,

IJmuiden

Niet voldoende doorstroming als er in de tunnel wat is

IJmuiden

Nooit zelf

IJmuiden

Opstopping wegens invoegen, vaak vastlopen verkeer door hoge
vrachtwagens

IJmuiden

Regelmatig komt het voor dat te hoge vrachtwagens de boel op blokkeren
zetten, met alle gevolgen van dien.

IJmuiden

'S morgens een ramp en ook als er iets is gebeurd in de tunnel staat alles
muurvast (met de auto)

IJmuiden

'S ochtends regelmatig lange wachttijden.

IJmuiden

Slecht geregeld bij drukte. Men laat de mensen maar aanmodderen. Files staan
tot aan het politiebureau ijmuiden!?

IJmuiden

Slechte doorstroming sta vaak vast voor niks

IJmuiden

S'morgens grote opstopping wegens groot verkeersaanbod.

IJmuiden

'S-morgens slechte doorstroming en vaak calamiteit Velsertunnel.

IJmuiden

Soms files

IJmuiden

Staat meren deel vast

IJmuiden

Staat om de haverklap vast door stremming tunnel, daarna staat meteen heel
IJmuiden/Velsen Zuid stil

IJmuiden

Staat regelmatig vast door te hoge vrachtwagens, verdiep de tunnel en of
maak aansluiting richting a9
Zorg voor informatie al in IJmuiden

IJmuiden

Staat vaak vast

IJmuiden

Staat veel te veel vast geeft erg veel vertraging tot wel anderhalf uur

IJmuiden

Stoplichten beter op elkaar afstemmen
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IJmuiden

Te druk loopt te snel vast en verkeer rijdt door terwijl t eigenlijk niet kan
waardoor kruisingen bezet blijven en zo ander verkeer hinder ondervindt.erg
vervelend en gevaarlijk

IJmuiden

Te druk, kan beter omrijden via Velserbroek dreef. Lange rijen voor
verkeerslichten in spits

IJmuiden

Te groot verkeersaanbod ivm ontbreken aansluiting Velserbroek op A9/22.
Teveel stremming bij calamiteiten

IJmuiden

Te hoge vrachtwagens blokkeren vaak de weg, duurt lang voordat deze weg
zijn

IJmuiden

Te laat aangegeven dat de tunnel versperd wordt door te hoge vrachtwagen.

IJmuiden

Te vaak file.

IJmuiden

Te veel hoge vrachtwagens

IJmuiden

Te veel vrachtverkeer

IJmuiden

Teveel oponthoud

IJmuiden

Tijdens de spits veel oponthoud

IJmuiden

Tunnel heeft vaak vertraging

IJmuiden

Tunnel is te laag en daardoor kunnen er veel vrachtwagens niet in. Ik hoop
dat als hij dicht gaat vanwege onderhoud, ik via een bypass naar de wijker
kan..anders moet ik 60km per week omrijden via 't rotterpolderplein.

IJmuiden

Vaak een te hoge vrachtwagen in de tunnel. Het verkeer staat steeds vast.

IJmuiden

Vaak file

IJmuiden

Vaak file

IJmuiden

Vaak lange wachttijden

IJmuiden

Vaak opstoppingen vanwege te hoge vrachtwagens etc

IJmuiden

Vaak vast door een te hoge vrachtwagen

IJmuiden

Veel stagnatie

IJmuiden

Veel te vaak rood licht vanwege te hoge vrachtwagens. Onbegrijpelijke dat
waarschuwingen alleen in nederlands zijn

IJmuiden

Veel te weinig wegcapaciteit, laat staan als zo'n no-brainer van een
vrachtwagen weer eens door al die halfzachte hoogtebeperkingen heen rijdt.
Of voor het rode stoplicht een rws medewerker hardnekkig in het Nederlands
tegen een vrachtwagen met een oosteuropees kenteken gaat vertellen dat hij te
hoog is en naar de zijkant moet. Meerdere keren meegemaakt. Stug
Nederlands blijven praten. Chauffeurs spreken alleen pools, litouws,
roemeens of russisch. Kortom vertraging!

IJmuiden

Veel verkeershinder, file

IJmuiden

Velsertunnel bijna altijd dicht voor hoge vrachtwagens, scherpte controle lijkt
nergens op. Communicatie is slecht met huidige speaker en taal niet altijd
duidelijk voor buienlanders. Borden geven te hoge vraachtwagen slecht aan.

IJmuiden

Verkeer kan niet goed doorstromen
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IJmuiden

Verkeer vanaf n208 wordt te weinig / te laat geremd om invoegend verkeer
vanaf amsterdamse weg in te laten voegen. Hierdoor teveel abrubte
rembewegingen op n208 waardoor in de staart te snel onnodig file ontstaat.
Ipv 70 matrixen eerder op 50 zetten?

IJmuiden

Verkeerd afgestelde verkeerslichten

IJmuiden

Voor de tunnel (vanaf ijmuiden) is het erg onoverzichtelijk met teveel bochten.
Als de stoplichten werken, gaat het beter, maar dan staat het verkeer wel snel
vast.

IJmuiden

Wachttijden lang

IJmuiden

Wanneer verserbroek eigen oprit/afrit naar A9 hoeft dit verkeer niet naar
parkweg te rijden

IJmuiden

Zie vorige opmerking over parkweg. Hierbij aangevuld met te hoge
vrachtauto's wat wel een aantal keer poer week gebeurt

IJmuiden

Zodra de Velsertunnel deels is gestremd ontstaan er opstoppingen.

IJmuiden

Zooitje

Santpoort-Noord

Bijna altijd file, zeker rond 15:30 in de middag

Santpoort-Noord

Door teveel problemen met de Velsertunnel v.n.l.door te hoge vrachtwagens
die niet tijdig tegengehouden worden. Of de waarschuwing is niet in orde ik
mis dan ook een engels opschrift.

Santpoort-Noord

Drama. Bij alles wat mis gaat zit het hele onderliggende systeem verstopt.
Onveilig. Drama

Santpoort-Noord

Elke dag vrachtwagens die de tunnel blokkeren

Santpoort-Noord

File vaak

Santpoort-Noord

Files

Santpoort-Noord

Files

Santpoort-Noord

Geregeld files. Voornamelijk door te hoge vrachtwagens.

Santpoort-Noord

Het is hier 's morgens vroeg vaak al extreem druk

Santpoort-Noord

Het minste of geringste probleempje in de tunnel en heel Kennemerland staat
vast. Elke dag minimaal 1 keer wachten op te hoge vrachtwagen. Er moet
voorlopig een zwaar portaal komen dat hydraulisch kan worden vrijgegeven
waardoor te hoge vrachtwagens al voor de tunnel vastlopen. Nog belangrijker
is een Op en Afrit in de velserbroek naar de A9. Verkeer van de 208 behoeft
dan niet naar de ingang van de Velser tunnel te rijden. De Velser tunnel kan
dan ook voor alle vrachtverkeer worden gesloten.

Santpoort-Noord

Hoe vaak je niet vast staat omdat er weer een vrachtwagen te hoog is is heel
irritant

Santpoort-Noord

Invoegen blijft riskant

Santpoort-Noord

Loopt vast als er maar iets in de tunnel gebeurt

Santpoort-Noord

Moet vaak te lang wachten

Santpoort-Noord

Regelmatig file oa door te hoge vrachtwagens

Santpoort-Noord

Regelmatig filevorming
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Santpoort-Noord

Regelmatig in de file, wegens afsluitng door te hoge vrachtwagen, daardoor
ook in de file richting afrit ijmuiden en Amsterdam Westpoort

Santpoort-Noord

Regelmatig te hoge vrachtwagen door de buis, waardoor het verkeer lang
moet wachten.

Santpoort-Noord

Samenvoeging is onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Staat te vaak vast vanwege problemen tunnel (hoge vrachtwagen, etc)

Santpoort-Noord

Te druk

Santpoort-Noord

Te druk

Santpoort-Noord

Te druk en storingsgevoeling

Santpoort-Noord

Te krap

Santpoort-Noord

Te vaak file's

Santpoort-Noord

Te vaak problemen met hoge vrachtwagens, waardoor 1 tunnelbuis afgesloten
wordt. Ik heb heel vaak vergaderingen in beverwijk en doe daar vanuit
velserbroek dan bijna een uur over. Het is 5 minuten rijden.

Santpoort-Noord

Te vaak stremming tunnel

Santpoort-Noord

Te vaak wachten op te hoge vrachtwagens

Santpoort-Noord

Te veel oponthoud hoge wagens

Santpoort-Noord

Te veel stagnatie, weer vrachtwagens via de velsertunnel

Santpoort-Noord

Te veel verkeer in te weinig ruimte.

Santpoort-Noord

Teveel file's ivm te hoge vrachtwagens

Santpoort-Noord

Vaak file door vrachtwagens die te hoog zijn voor de velsertunnel

Santpoort-Noord

Vaak file vorming

Santpoort-Noord

Vaak files

Santpoort-Noord

Vaak files door gebruik van stoplichten bij de tunnel

Santpoort-Noord

Vaak vrachtwagen die klem zit

Santpoort-Noord

Veel filevorming

Santpoort-Noord

Veel te veel vertraging door te hoge vrachtwagens

Santpoort-Noord

Veel verkeershinder die effect heeft op andere knelpunten

Santpoort-Noord

Velsertunnel drama met te hoge vrachtwagens die leren het nooit

Santpoort-Noord

Zijn vaak stremmingen door oponthoud in de Velser-tunnen

Santpoort-Zuid

70 km/uur beperking is raar (tegenliggers mogen wel 100 km/uur tot
Santpoort-N)

Santpoort-Zuid

Duurt te lang

Santpoort-Zuid

File vorming

Santpoort-Zuid

Files

Santpoort-Zuid

Files wachttijd

Santpoort-Zuid

Filevorming tijdens spits

Santpoort-Zuid

Je staat ook in de file als je de tunnel helemaal niet in wit maar naar Utrecht
wil

Santpoort-Zuid

Omdat het er vaak vast staat
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Santpoort-Zuid

Onduidelijke situatie door voegen naar een strook en soms onduidelijk
waarom snelheidsbeperking er is.

Santpoort-Zuid

'S ochtends file waardoor ik niet de N202 op kan

Santpoort-Zuid

Staan vaak stil i.v.m. Te hoge vrachtwagens

Santpoort-Zuid

Staat teveel vast

Santpoort-Zuid

Staat vaak stil als de stoplichten aan zijn of er een te hoge vrachtauto is. En
dan loopt meteen de hele randweg vast.

Santpoort-Zuid

Te vaak files

Santpoort-Zuid

Teveel op onthoud door "te hoge" vrachtwagens - vaak stilstaan

Santpoort-Zuid

Vaak druk verkeer staat vaak vast

Santpoort-Zuid

Vaak file

Santpoort-Zuid

Vaak oponthoud door te hoge vrachtwagens

Santpoort-Zuid

Vaak vertraging door ongelukken etc.vaak complete infarct en totaal niet door
te komen

Santpoort-Zuid

Verkeer loopt vaak vast door samenvoeging 2 banen naar 1, waarbij veel
auto's op het allerlaatste moment (of te laat) er alsnog tussen proberen te
komen.

Velsen-Noord

Bij afgesloten of drukke tunnel is geen alternatief meer mogelijk

Velsen-Noord

Drama met de tunnel. Meerdere malen per week te hoge vrachtwagens.
Tevens zijn de op en afritten voor en na de tunnel te kort waardoor er file
ontstaat. Levensgevaarlijk !!!!!

Velsen-Noord

Duur lang

Velsen-Noord

Er is te weinig doorstroming,er zijn lange wachttijden voor verkeerslichten

Velsen-Noord

Er is vaak een opstopping cq vertraging i.v.m. 1 rijbaan en stoplichten.
Alsmede vanwege hoge vrachtauto's en ongelukken.

Velsen-Noord

Geen goede aansluiting A22 op randweg

Velsen-Noord

Hoogteportaal verplaatsen zodat de te hoge vrachtauto's af kan slaan naar
IJmuiden, dat voorkomt onnodige opstoppingen en een betere doorstroming

Velsen-Noord

Moet vaak lang wachten, regelmatig file vanwege hoge vrachtwagens etc.

Velsen-Noord

Regelmatig sta ik in de file naar huis toe.

Velsen-Noord

Rijd niet prettig uit de tunnel moeilijk invoegen

Velsen-Noord

Staat regelmatig file of door te hoog verkeer of door werkzaamheden en het
afsluiten van een de buizen

Velsen-Noord

Te vaak file, slechte doorstroming op geijkte tijdstippen

Velsen-Noord

Te vaak opstoppingen als gevolg van verkeersdrukte/stremming/reparatie.

Velsen-Noord

Te veel te hoge vrachtwagens

Velsen-Noord

Teveel problemen met te hoge vrachtwagens, die soms niet eens te hoog
blijken te zijn.

Velsen-Noord

Vaak te druk, mensen hebben niet door dat ze op een baan moeten voegen
(vooral in het weekend), waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Velsen-Noord

Vaak vrachtwagens die te hoog zijn.
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Velsen-Noord

Veel te hoge vrachtwagens die toch doorrijden en dan is de ellende groot.
Gooi bij roodlicht meteen de slagboom omlaag

Velsen-Noord

Veel te veel stoplichten.

Velsen-Zuid

Als er iets gebeurd in de tunnel is het kruispunt bij de brandweerkazerne niet
over te steken en daardoor kom je niet naar de tunnel.

Velsen-Zuid

Bij het minste geringste ontstaat er een file. Het ergst is wanneer de stoplichten
aangezet worden en Rijkswaterstaat het verkeer op deze wijze probeert te
reguleren. Als de file toeneemt lopen alle aanvoerwegen vol. Door het gedrag
van mensen (blokkeren kruisingen etc.) Wordt dit effect versterkt en laat het
probleem zich maar langzaam oplossen.

Velsen-Zuid

Bij stagnatie in velsertunnel geen goede doorstroming en vechtenom thuis te
komen

Velsen-Zuid

De diverse banen, vanuit IJmuiden en vanuit Beeckstein blokkeren elkaar in
geval van calamiteiten

Velsen-Zuid

De Parkweg staat de laatste tij vaak vast

Velsen-Zuid

Door stagnatie in tunnel vaak oponthoud

Velsen-Zuid

Druk

Velsen-Zuid

Een grote ramp, staat dagelijks stil door te hoge vrachtwagens. De hele weg
blokkeerd ook voor hulpdiensten.
Maakt velsertunnel verboden voor vrachtwagens en leid die om via de
wijkertunnel. Een paar verbindingswegen en je bent klaar!! Dan hoeft hij ook
geen jaar dicht voor renovatie. Dit kan dan wellicht per buis of in de avonden
en weekenden.

Velsen-Zuid

Extreem veel storingen Velsertunnel, vnl te hoge vrachtwagens

Velsen-Zuid

File

Velsen-Zuid

Is rampzalig te vaak compleet verstopt

Velsen-Zuid

Onlogisch snelheidsregime vanaf randweg, 70, naar afrit, 100, geen
voorsignalering bij verkeerslichten , 80 in de bocht??? En dan ineens 50

Velsen-Zuid

Staan vaak files.

Velsen-Zuid

Steeds vaker moet er lang gewacht worden voordat je de tunnel in en uit kunt.

Velsen-Zuid

Te hoge vrachtwagens veroorzaken veel ellende en dat komt door de
uitermate slechte aanduidingen voor de chauffeurs, vaak van buitenlandse
herkomst.

Velsen-Zuid

Te vaak afgesloten door ongeval/te hoge vrachtwagens waardoor je ook niet
meer naar de A 9 kan komen

Velsen-Zuid

Te vaak wachten voor te hoge vrachtwagens

Velsen-Zuid

Te vaak wachten, ivm vrachtwagen te hoog, duurt altijd ellendig lang, lange
files om door de tunnel te komen, stroopt zich ook op de parkweg en op de
amsterdamse weg

Velsen-Zuid

Te veel filevorming rond spitsuren

Velsen-Zuid

Tijdens de spits loopt alles vast maar daar valt weinig aan te doen, neem ik
aan.
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Velsen-Zuid

Tunnel loopt zo vaak vast, dat ik een uur speling aanhoud voor een bezoek
aan Beverwijk. Heb ik die extra tijd niet, dan maak ik me grote zorgen.

Velsen-Zuid

Vaak stilstaan wat weer filevorming veroorzaakt op Parkweg 's Gravenlust

Velsen-Zuid

Veel te vaak beinvloed vanwege de stremmingen in de oude Velsertunnel

Velsen-Zuid

Velsertunnel geeft veel te veel opstoppingen, verouderd

Velsen-Zuid

We staan er nog al eens een tijdje stil....

Velserbroek

Als er file staat voor de velsertunnel is dit vanuit Velserbroek niet aangegeven.
Hierdoor rijd je als het ware een fuik in. Als er een indicatie bij de start van de
oprit (kruising/stoplicht bij de Total) dan kan je kiezen voor een alternatieve
route.

Velserbroek

Als er weer eens een vrachtauto tegengehouden wordt of vast zit

Velserbroek

Altijd drama

Velserbroek

Bepaalde tijden erg druk. Dan hebben we geregeld te maken met te hoge
vrachtwagens. Drama.

Velserbroek

Bij afsluiting en vervolgens opening tunnel krijgt verkeer vanaf N208
(Haarlem) te weinig gelegenheid om door te stromen. M.i. Zou verkeer dan
met 2 rijstroken tijdelijk de tunnel in moeten kunnen om zonder invoegen snel
de file te kunnen oplossen.

Velserbroek

Bij problemen in tunnel loopt heel velsen/velserbroek vol en staat alles uren
vast

Velserbroek

Bus staat er de laatste 2 maanden weer geregeld vast

Velserbroek

De ellende met gestrande vrachtwagens

Velserbroek

Eeuwige file

Velserbroek

Er ontstaan grote files

Velserbroek

File

Velserbroek

File naar aansluiting

Velserbroek

Files

Velserbroek

Geregeld wachten door te hoge vrachtwagen

Velserbroek

Heel vaak file

Velserbroek

Heel vaak file

Velserbroek

Heel vaak oponthoud door te hoge vrachtwagens

Velserbroek

Heel veel oponthoud. Sta veel stil voor de tunnel door stoplicht op rood.
Vrachtwagens te hoog, soms 2x binnen 5 minuten!

Velserbroek

Het invoegen is niet of nouwelijks geregeld waardoor nog wel eens
gevaarlijke situaties ontstaan

Velserbroek

Hetzelfde drama geldt als je vanuit Velserbroek naar de A9 gaat richting Den
Haag. Dan moet je dus rechtsaf en sta je een eeuwigheid te wachten op de
auto's die in de file staan voor de (linker) rijstrook naar Amsterdam. Ondanks
de aanpak van het kruispunt een paar jaar geleden, is deze situatie voor
Velserbroek (en waarschijnlijk ook Santpoort-Noord) niet verbeterd. Dit kost
je meestal wel een kwartier. En ook als je vanuit Velserbroek naar ijmuiden
wilt (dus linksaf gaat) sta je in de file van auto's die naar Amsterdam gaan.
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Velserbroek

Huidige situatie leidt vaak tot filevorming

Velserbroek

In en buiten de spits veroorzaken de te hoog gemeten vrachtvervoerders
oponthoud en files.

Velserbroek

Je staat te vaak in de file voor weer een gek met een te hoge vrachtwagen.

Velserbroek

Kwetsbaar bij ongeval

Velserbroek

Meestal als ik er rijdt moet ik stoppen vanweg een te hoge vrachtwagen die
heeft geprobeerd door te rijden.

Velserbroek

Onbetrouwbaar of er doorstroming van verkeer is. Vaak door stoplicht na te
hoge vrachtwagens. Wellicht signalering eerder zetten, zodat hoge
vrachtwagens langer tijd hebben om af te slaan richging velsen Zuid

Velserbroek

Onduidelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk bij invoegen

Velserbroek

Probleem tunnel

Velserbroek

Regelmatig file omdat de tunnel afgesloten is.

Velserbroek

Regelmatig staan hier flinke files, en is er geen mogelijkheid tot een
alternatieve route. Op rustigere momenten is de doorstroming prima, als er
wat aan de hand is (en dat is vaak) en tijdens de spits (die steeds langer duurt)
is er vaak geen doorkomen aan.

Velserbroek

Richting tunnel wordt de tweebaansweg meestal een eenbaansweg. De
wegaanduiding van het rode kruis wordt te laat zichtbaar. De bestuurders
weten dat het rode kruis komt en toch blijven zij net zolang doorrijden tot het
allerlaatste moment van invoegen. Het gevolg is dat er veel onnodige
bestuurders ertussen moeten invoegen. Dit brutale, asociale rijgedrag levert
vaak irritaties, boosheid op.
Bijna iedereen weet dat het eenbaans wordt. Velen gaan ook al ruim van te
voren op de juiste baan rijden, maar ook net zo veel doen net of ze gek zijn en
willen voordringen. De rechter afslag naar ijmuiden wordt hierdoor vaak
onnodig gevaarlijk of soms kun je niet de afslag nemen, omdat er een rij auto's
voor je staan die moeten invoegen, ertussen gelaten moeten worden om de
tunnel in te gaan.

Velserbroek

Rijkswaterstaat is niet in staat om te hoge vrachtwagens direct automatisch
met borden een andere richting te laten rijden, tunnel is niet voorzien van
slagbomen, waardoor schade en lange wachttijden kunnen worden
voorkomen, laat staan de communicatie die rond uit slecht is, zeker niet te
verstaan door buitenlandse chauffeurs.

Velserbroek

Rommelige, onoverzichtige wegen/situaties: onrustig verkeer en zoekende
bestuurders

Velserbroek

Slecht inzichtelijk

Velserbroek

Slechte doorstroming A9 bij Badhoevedorp veroorzaakt sluipverkeer via
noordzeekanaal naar Amsterdam. Met name verkeer vanuit boven het kanaal.
Dit verkeer belemmert doorstroming van verkeer uit Velserbroek en ijmuiden.

Velserbroek

Snel oponthoud door te hoge vrachtautos

Velserbroek

Staat regelmatige enige tijd stil vanwege hoge vrachtauto tunnel
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Velserbroek

Staat te vaak vast

Velserbroek

Staat veels te vaak vast, moet voorziening komen dat er geen te hoge
vrachtwagens door kunnen, bv verlagen aan begin van de tunnel met beton.

Velserbroek

Stel de stoplichten goed af, gericht op doorstroming ipv opstropen

Velserbroek

Stuk verbeterd. Misschien 2 banen voor de tunnel in.

Velserbroek

Te druk en twee banen moeten daar een baan worden als je de tunnel in gaat.
Het hoopt zich allemaal op.

Velserbroek

Te druk in de spits

Velserbroek

Te druk, vaak vast, geen doorstroming

Velserbroek

Te krap voor een goede doorstroming van drie verkeersstromen

Velserbroek

Te lange wachttyd

Velserbroek

Te trage doorstroming

Velserbroek

Te vaak is de doorstroming beperkt, om welke reden dan ook.

Velserbroek

Te veel opstoppingen door blokkades van de tunnel

Velserbroek

Te weinig banen naar de tunnel, in de spits altijd te druk

Velserbroek

Tja altijd weer die tunnel met vrachtwagens ervoor die te hoog zijn

Velserbroek

Traag in de spits

Velserbroek

Tunnel regelmatig dicht door hoge vrachtauto's

Velserbroek

Tunnel vaak (even) dicht door te hoog vrachtverkeer, daardoor filevorming
(tijdverlies)

Velserbroek

Vaak druk, file, of er staat een vrachtwagen vast, dus of, of of

Velserbroek

Vaak file

Velserbroek

Vaak file

Velserbroek

Vaak file

Velserbroek

Vaak file vanwege te hoge vrachtwagens

Velserbroek

Vaak file, te hoge vrachtwagens

Velserbroek

Vaak files i.v.m vrachtwagens

Velserbroek

Vaak opstopping van wege te hoge voertuigen en te veel verkeer met spitsuur.

Velserbroek

Vaak opstoppingen

Velserbroek

Vaak zijn vrachtwagens te hoog en ontstaat er een opstopping

Velserbroek

Vanuit ijmuiden staat het heel vaak vast. Ik kom dan uit Amsterdam over de
A22 en bijna altijd staat er om 17.00 uur een lange rij. Komt vooral door de
tunnel omdat er rode kruizen boven de A22 staan.

Velserbroek

Vanuit Velserbroek lange wachttijd thv Velserbeek

Velserbroek

Veel chaos en stilstand door te hoge vrachtwagens

Velserbroek

Veel file vorming door te hoge vrachtwagens en vaak onderhoud

Velserbroek

Veel filevorming

Velserbroek

Veel hinder van tijdelijke stremmingen verkeer door bv hoge vrachtwagens.

Velserbroek

Veel oponthoud door oa. Buitenlandse vrachtwagens die te hoog zijn.

Velserbroek

Veel oponthoud/slechte doorstroming
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Velserbroek

Veel te vaak stil staan door te hoge vrachtauto's en dan wordt er alleen in het
Nederlands omgeroepen dat een vrachtauto te hoog is, terwijl bijna iedere
chauffeur tegenwoordig uit het buitenland komt. Zij begrijpen er niets van en
dan ontstaat onnodig lang wachten.

Velserbroek

Veel te vaak storingen/hoge vrachtautos, en verkeer op de A208 wordt
achtergesteld, daar is de file altijd veel langer dan op de A22.

Velserbroek

Veel vertragingen.
Aansluiting op A9 ook heel slecht. Moet veel omrijden om erop te komen.

Velserbroek

Veelvuldig verstoring in toegang velsertunnel door te hoog vrachtverkeer

Velserbroek

Vrachtwagens die zeer regelmatig te hoog zijn waardoor de doorstroming een
verschrikking is en je altijd extra reistijd in moet calculeren

Velserbroek

Vrachtwagens eerder blokkeren.

Velserbroek

Vrachtwagens en daardoor file

Velserbroek

Weer een te hoge vrachtwagen!!!

Velserbroek

Wegdek naar tunnel is vernieuwd dus de signalering voor te hoge vracht niet
aangepast (wegdek is dus hoger komen te liggen) hierdoor ontstaan telkens
file problemen

Velserbroek

Zeer onoverzichtelijk t.o.v. De diverse invoegende verkeersstromen.

Velserbroek

Zeer slechte doorstroming, mede door stoplichten etc.
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Velsertraverse –Velsen-Noord.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Driehuis

Hier sta ik vaak in de file om 17.30. Ook is soms de tunnel dicht en staat
alles vast. Er is geen bord wat bij tata al aangeeft dat de tunnel dicht zit.
Van Haarlem naar beverwijk is in de ochtend soms opstroping. Dit kom
vooral als het stoplicht wat enkel en dubbel geschakeld kan worden per
ongeluk nog op enkel staat richting tata. Het is ook gevaarlijk omdat de
opstroping al in de tunnel begint.
In de spits te lang wachten op verkeerslicht

Driehuis

Loopt snel vast, en onduidelijkheid over twee banen rechtdoor of een.

Driehuis

Nvt

Driehuis

Onduidelijke afwikkeling naar Beverwijk en Velsertunnel. Smalle rijbanen.

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Te laat duidelijk

Driehuis

Te vaak stilstaan

Driehuis

Teveel file

Driehuis

Trage doorstroming en altijd erg druk.

Driehuis

Vaak opstopping voor de tunnel

Driehuis

Driehuis

Vaak te lange wachttijden voor stoplicht toegang velsertunnel vanaf
ri.Zaanstad
Verkeer veel voor Tunnel richting draait naar links tunnel in heeft even 2
banen, maar uit eindelijk één baan, voor linksaf tunnel in.
Verkeersaanbod is vaak groot, zodat stremming ontstaat

Driehuis

Wisseling 1 of 2 banen tpv oprit richting tunnel roept soms problemen op

Driehuis

Zowel tijdens ochtend als avondspits vaak filevorming in beide richtingen

IJmuiden

Afslag naar IJmuiden, bij files niet bereikbaar

IJmuiden

Altijd erg druk

IJmuiden

IJmuiden

Altijd file...... En de het bord waarop staat welke strook je moet invoegen
staat te ver om de hoek. Betere plek is in de punt tussen afrit a22 richting
beverwijk centrum en velsertraverse aanrijdend vanaf parallelweg.
Beverwijk stroomt ook vaak dicht bij problemen

IJmuiden

Bij grote drukte lange wachttijd

IJmuiden

Chaos

IJmuiden

IJmuiden

Dat is zeer verouderd. Ik moet 8 km rijden, naar industrie achter de
meubelboulevard. Ik doe er 's middags 3 kwartier over, omdat de
stoplichten niet op elkaar zijn afgestemd.
De doorstroming in beverwijk is door stoplichten volledig gedwarsboomd.
Hierdoor stroomt het verkeer op.
Dito

IJmuiden

Doorstroom

IJmuiden

Druk

IJmuiden

Druk als je uit de Velsertunnel komt; in het weekend een rommeltje met
bezoekers van de Zwarte Markt

Driehuis

IJmuiden

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

144

Onderzoek Verkeer
IJmuiden

Druk door slechte door stroming velsertunnel en a9

IJmuiden

Drukke kruispunt en lang wachten

IJmuiden

Drukte

IJmuiden

Duurt lang, gelijkvloerse kruising met spoor

IJmuiden

Een chaos met die spits/wisselstrook, hoop asociaal weggedrag

IJmuiden

Erg druk

IJmuiden

Erg druk

IJmuiden

Erg druk en rommelig

IJmuiden

IJmuiden

Fietsers en voetgangers moeten hier met ware doodsverachting velsen
noord in en uit zien te komen.
Dit is naar mijn mening door een ware automobilist bedacht.
Filevorming

IJmuiden

Geeft mij een onveilig gevoel als autobestuurder

IJmuiden

Geen goede doorstroming

IJmuiden

Het geheel is onduidelijk

IJmuiden

Het is daar veelste smal.

IJmuiden

IJmuiden

Het is er veel te druk, best onoverzichtelijk en daardoor wachttijden te
lang.
Hetzelfde als hierboven. Verkeer kan bijvoorbeeld aan het begin of eind
van de dag geen kant meer op.
Hier is het altijd een drama om over te steken. Het duurt een eeuwigheid
voordat je door de stoplichten heen komt en het staat veel te vaak vast.
Hier wordt op het laatst van baan gewisseld.

IJmuiden

Idem maar minder vaak dan zuid.

IJmuiden

In de spits is het hier vaak een rommeltje. Veel te weinig capaciteit.

IJmuiden

In de spits loopt hij vast

IJmuiden

In en uitvoegen geeft nog al een problemen

IJmuiden

IJmuiden

Indien men vanuit Velsen-Noord komt is allereerst de grootste frustratie
die vrachtwagens die dagelijks te hoog zijn dan wel gewoon doorrijden of
voor oponthoud zorgen. Vervolgens is het zo dat als men groen heeft
vanuit Velsen-Noord men niet eens de Velsertraverse op kan komen omdat
de mensen die uit Beverwijk komen het kruispunt dikwijls blokkeren. De
tweede baan tijdens de spits heeft dit probleem wel gereduceerd.
Komen teveel wegen samen

IJmuiden

Komt verwarrend over

IJmuiden

Lange rij vaak met ook veel vrachtverkeer

IJmuiden

Lange wachttijd

IJmuiden

Lange wachttijd voor stoplicht

IJmuiden

Onbenullig ingedeeld

IJmuiden
IJmuiden

Onduidelijk, vanuit V noord naar Bwijk staan er twee doorgetrokken
strepen en toch moet ik daar overheen om Bwijk in te kunnen
Onoverzichtlijk door de bocht die er in zit

IJmuiden

Rotpunt dat steeds vast lijkt te staan de enkele keer dat ik er rijd.

IJmuiden

Slechte doorstroming

IJmuiden
IJmuiden
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IJmuiden

Sta lang te wachten zeker met het trein verkeer.

IJmuiden

Staat regelmatig vast door te hoge vrachtwagens, Verdiep Velsertunne en
of maak een aansluiting richting A9, zorg voor informatie borden op
diverse plekken in Beverwijk en velsen noord etc
Te druk

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Te lage doorstroming verkeer in de spits bij stoplichten boven op de
traverse waardoor verkeer tot bijna in de tunnel vast komt te staan.
Te veel verkeer dat ook niet goed op de bebording let en zonder te kijken
van baan wisselt
Teveel doorkruisende verkeersstromen: loopt dus vast

IJmuiden

Tunnel probleem

IJmuiden

Vaak capiciteitprobleem.

IJmuiden

Vaak files

IJmuiden

IJmuiden

Vaak lang wachten voor stoplichten of heel beverwijk staat stil. Problemen
bij de tunnel
Vanaf meubelblvd onduidelijke signalering van rijstroken en/waardoor
hinderlijk invoegen bij tunnelverkeer.
Vanaf zwarte markt naar Velsen soms een dan weer twee stroken ,bij een
strook lastig invoegen.
Vanuitde tunnel weten mensen vaak niet welke baan komt ook door de
vrachtauto
Variabele voorsorteerstroken worden te vaak niet gebruikt.

IJmuiden

Veel verkeer, trechter gevolg.

IJmuiden

Verkeer kan niet goed doorstromen

IJmuiden
IJmuiden

Verkeer staat regelmatig vast. Is wel verbeterd sinds er 2 rijstroken naar de
tunnel beschikbaar zijn.
Voorsorteren slecht

IJmuiden

Vreselijk druk in de spits

IJmuiden

Wachttijden lang

IJmuiden

Wat een zooitje! ... Veel te dicht op elkaar gebouwd die afslaggen ...altijd
druk...
Afstelling van wisselende verkeerslichten wordt niet goed aangepast op
verkkeerstroom
Bij problemen in de tunnel loopt de Versertraverse vast, evenals de
parallelweg in Beverwijk.
De rijstrooksiganalering vanuit de tunnel richting Tata werkt niet altijd
goed
In spits lange rij voor het stoplicht (parallelweg)

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

In spitsuur rond ca 17:00 staan de stoplichten voor de richting zuid vanaf
Beverwijk naar de Velsertunnel veel te lang op rood. Daardoor ontstaat er
in Beverwijk en vanuit de richting Tata zeer lange files, terwijl het verkeer
vanaf de meubelboulevard continue kan doorrijden. Dit klopt niet!
Meermalen in de file gestaan vanwege ongeval enz.

Santpoort-Noord

Niet logisch

Santpoort-Noord

Onduidelijk met 1 of 2 banen voor de tunnel

Santpoort-Noord

Onlogisch gebruik van de dynamische rijstrook

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk
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Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Op de doorstroming is geen peil te trekken, mede door het regelmatig dicht
zitten van de tunnel.
Oprij strook op Velsertraverse om r.a. Ri Beverwijk te gaan is tekort
waardoor je nodeloos vast staat tussen her verkeer dat rechtdoor ri Tata en
pont gaat.
Regelmatig file

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Regelmatig te hoge vrachtwagen door de buis, waardoor het verkeer lang
moet wachten.
Slechte doorstroming, goederentrein die altijd rond 8u passeert

Santpoort-Noord

Soms 2 banen linksaf en soms ook weer niet Lastig met voorsorteren

Santpoort-Noord

Te druk

Santpoort-Noord

Te vaak stremming tunnel

Santpoort-Noord

Te weinig stroken en te kort

Santpoort-Noord

Tunnelproblemen

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Verkeer in de spits loopt vast als er in trein passeerd vanaf tata. De drie
banen waarvan de middelste baan wisseld veroorzaakt gevaarlijke
verkeerssituaties. De associale dringen voor en creeren bijna ongelukken.
Verkeer loopt niet. Je staat vaak stil en waarom?????

Santpoort-Noord

Verkeerslichten staan niet op elkaar afgesteld.zenuwlijers teveel

Santpoort-Noord

Vooral in de namiddag veel oponthoud door veel verkeer.

Santpoort-Zuid

Altijd files en langzaam rijdend verkeer

Santpoort-Zuid

Druk

Santpoort-Zuid

Er moet veel meer gebruik worden gemaakt van de 2 pijlen naar de tunnel
toe vanuit de meubelboulevard.
Opstopping

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Spanningsveld vanwege flinke complexiteit: hoge snelheid versus
stoplichten; tijdig voorsorteren; permanente drukte, etc. Goede aanduiding
en met name wegmarkeringen vergen optimale aandacht.
Te druk

Santpoort-Zuid

Trage doorloop

Santpoort-Zuid

Veel filevorming

Velsen-Noord

Als het hier vaststaat kom ik met geen mogelijkheid thuis in Velsen Noord
vanuit Beverwijk en/of Heemskerk
Als ik uit de tunnel richting velsen noord rij, staat het verkeer n de bocht al
stil omdat er boven bij de verkeerslichten 2 banen naar de tunnel staan die
leeg zijn en er maar 1 baan voor rechtdoor richting beverwijk en velsen
noord. Zo ontstaan er zeer gevaarlijke situaties.
Als Tata trein of tunnel het doorstromen belemmerd dan staat het echt
vast, door de bussen en vrachtauto's van TATA is het dan ook niet meer te
doen om vanuit Velsen naar Beverwijk te gaan. Als fietser moet je dan met
de grootste voorzichtigheid tussen het verkeer door slalommen om de
overzijde te halen.
Bij calamiteiten in de Velsertunnel lange wachtijden. Beter zou zijn om via
informatiebord om te leiden naar de Wijkertunnel via de Parallelweg.
Bij een incident in de tunnel sta je gelijk vast en kun je geen kant meer op

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord
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Velsen-Noord

Velsen-Noord

De ene keer recht door met twee banen de andere keer linksaf twee banen
dit is erg verwarrend.
De kruising is regelmatig niet begaanbaar vanwege het dichtgaan of
ongeval in de Velsertunnel waardoor je Velsen-Noord niet meer uit kan.
Men zet de oversteek naar Beverwijk dan ook vast.Ook de
voetgangersoversteek is veel te kort op groen. Oudere mensen of mensen
met een handicap kunnen niet in 1 x oversteken en moeten deze dus in 2
keer oversteken. Veel te gevaarlijk.
Doorstroming is vanaf tatasteel slecht dit begint al op de wenckebachweg
hierdoor veel sluipverkeer richting de tunnel door de woonkern.
Dramatische situaties vanwege de extreem slechte verkeersmaatregel voor
te hoge vrachtwagens. Eerst tot aan de tunnel laten rijden en dan in het
Nederlands door de speaker tegen de buitenlandse chauffeurs gaan praten.
Wie verzint dit?
Laat de vrachtwagens ruim VOOR de tunnel inrit afbuigen.
Er is GEEN CONTROLE op 50 kilometer snelheid, Auto en zeker
vrachtauto's rijden met meer dan 80/90 kilometer p/u als ze uit de tunnel
in een groene zone vallen richting de hoogovens (er word VEEEEEEEL te
hard gereden in een 50 kilometer zone)
Er is geen scheiding tussen lokaal en doorgaand verkeer, hierdoor staat
onnodig iedereen op iedereen te wachten. Met aanleg n197 zijn er minder o
ersteekmogelijkheden en nu moet er veelal tweekeer woorden
overgestoken terwijl dat voorheen eeen keer was: vri's wenckenbachstraat
+ N197 / Velserweg+ N197. NB: op de Velserweg ontbreekt een drukknop
voor fietsers naar Velsen-noord.
Er wordt ernstig onvoldoende rekening gehouden met fiets- en
voetgangers en te veel voorrang gegeven aan auto's. Dit niet alleen bij de
traverse maar ook op de wenckenbachstraat/grote hout of koningsweg
Het is vrijwel onmogelijk om vanuit Beverwijk via de Velsertraverse in
Velsen-Noord te komen, ik rij dan ook meestal om, omdat het heel onveilig
is om in te voegen op dezelfde strook die vanaf de A22 komt.
Voorheen waren er vaak twee banen rechtdoor en een richting tunnel, deze
situatie komt nu bijna niet meer voor.
Velsertraverse werkt prima als je naar Beverwijk gaat of naar de tunnel,
maar verkeer van en naar Velsen-Noord moet vaak gevaarlijke situaties
doorstaan, vooral het erg druk is tijdens de spits.
Het verkeer staat bijna altijd vast.

Velsen-Noord

Hier zou je echt een trauma van krijgen elke dag file

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Hoogteportaal verplaatsen zodat de te hoge vrachtauto's rechtdoor kunnen
rijden richting industrieterrein Velsen- Noord/Beverwijk, zodat ze niet
afslaan richting de tunnel! Dat voorkomt onnodige opstoppingen en een
betere doorstroming
Ik denk dat dit wel bekend is bij jullie, maar zal het toch even toelichten, er
hoeft maar iets te gebeuren (aanrijding of te hoge vrachtwagen) dan ben je
1.5 uur later op je werk of thuis. Belangrijke kruisingen worden niet vrij
gehouden en dat geeft weer irritaties bij medeweggebruikers. Ik voorzie
ook grote problemen wanneer de Velsertunnel voor een jaar wordt
afgesloten.
Moet vaak lang wachten, regelmatig file vanwege hoge vrachtwagens etc.

Velsen-Noord

Naar mijn werk idem.

Velsen-Noord

Onoverzichtelijk!! Vooral als er 2 banen linksaf de velsertunnel in gaan en
ik kom vanaf de meubelboulevard en moet dan naar de rechter rijbaan om
naar velsen noord te komen!!!

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord
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Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Onvoorstelbaar de wijze van de verkeerslichten en de controle daarop, 2
banen naar de velsertunnel en 1 richting Beverwijk. Je moet over het
verdrijvingsvlak. Anders kom je er niet meer tussen. Zeer zeer slechte
situatie en zeer slechte handhaving!
Op de tijden dat de Tata werknemers naar huis gaan staat alles vast, en dat
is nog veel erger als de tunnel weer eens dicht zit.
Sta vaak vast van huis naar velsertraverse
Staat tegenwoordig in de file top 10, en verkeer staat al vast in velsen noord
zelf
Staat veel vast
Te lang wachten voor stoplichten, velsen noord in en uit.
Korte invoegstrook naar meubelboulevard
Te vaak file door te hoge vrachtwagens en aanbod verkeer
Te vaak opstoppingen als gevolg van
verkeersdrukte/stremming/reparatie.
Te veel verkeer
Te veel verkeer, veel opstoppingen en file. Moeizaam vanuit velsen-noord
naar beverwijk. Veel lawaai en vuile lucht. Velsertunnel regelmatig dicht.
Tegenwoordig staat het verkeer wel een paar keer in de week vast. Vaak
blokkeert een vrachtauto het verlaten van Velsen-Noord.
Teveel problemen met te hoge vrachtwagens, die soms niet eens te hoog
blijken te zijn.
Vaak maar 1 rijstrook beschikbaar voor Velsen-noord/Beverwijk waardoor
het vaak erg druk is vanuit de tunnel.
Vaak staat het meer dan 10 minuten stil als gevolg van 1 vrachtwagen die
te hoog is voor de velsertunnel. Gelukkig is de vletterliedenweg open
gebleven, zodat de inwoners van Velsen-Noord het dorp nog uitkunnen als
er wat serieus aan de hand is nabij de tunnel.
Van uit beverwijk komende is er twee banen voor de tunnel, een baan voor
velsen noord cq Tata.
Altijd een probleem met in voegen vanwege verkeer die uit de tunnel komt
Vanaf tatasteel is er nu nog maar een voorsorteerstrook op de
Weckebachweg die richting de tunnel gaat deze staat vaak overvol kan al
het aanbod niet aan dus gaat er veel verkeer door Velsen-Noord over het
Stratingplantsoen en over de Duinvlietstraat dit is helemaal het geval als de
tunnel zg vaststaat.
Er wordt dan vrij hard gereden waar dit absoluut niet kan veel spelende
kinderen en langs een school dit sluipverkeer dient aangepakt te worden
Duinvlietstraat is veel te breed liggen maar twee drempels maak deze
smaller meer drempels en of eenrichtingsverkeer zet een druppelstoplicht
bij de oprit naar de tunnel komende vanuit Velsen-Noord.
Vanaf velsen-noord moeilijk invoegen richting meubel boelevard .

Velsen-Noord

Vanuit de tunnel Velsen-Noord binnenkomend is er vaak maar een
rijstrook open richting Beverwijk en twee richting de tunnel. Heel
onlogisch daar je na de stoplichten richting tunnel naar één baan moet en
richting Beverwijk naar twee.Vaak staat er ook direct na de tunnel een file
terwijl er vóór de tunnel dan twee rijstroken bijna vrij zijn.
Vanuit Velsertunnel richting Beverwijk vaak één rijbaan voor het stoplicht
waar ook nog verkeer invoegt. Dit geeft gevaarlijke situaties omdat het in
de scherpe bocht zeer moeilijk kijken is of er verkeer naast je rijdt.
Veel overlast als er calamiteiten zijn in de tunnel

Velsen-Noord

Velser tunnel gesloten

Velsen-Noord
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Velsen-Noord

Verkeer staat regelmatig vast

Velsen-Noord

Verkeer staat zo vaak vast en dan is velsen noord en eiland waar je niet
weg kan
Verkeerslichten werken niet op het aanbod het gaat allemaal te traag

Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Wachttijden bij de fietsers overgang (wachttijd indicator zal ergernis
verminderen(
Zeer druk door slechte doorstroming naar A22 in beide richtingen

Velsen-Zuid

Zeer ongevaarlijke situaties daar. Rijbanen vanuit de velsertunnel of
beverwijk verwisselen zeer onregelmatig van 1 naar 2 banen richting
Velsen-Noord of de tunnel. Is geen peil op te trekken. Zeker als je vanaf de
parallelweg naar Velsen-Noord rijd ontstaan er gevaarlijke situaties als er
maar 1 baan recht door open is. Dan moet je in de bocht al kijken of je in
kan voegen en dat is gevaarlijk omdat je ook voor je moet kijken. Kan je
niet direct invoegen dan ben je verplicht rechtdoor te rijden op de weg voor
linksaf en dan alsnog proberen of snel naar rechts in te voegen of gewoon
maar rechtdoor rijden als het stoplicht voor linksaf op groen staat. Totaal
onoverzichtelijk hier. En als je uit de tunnel komt en er zijn wel twee banen
voor rechtdoor open dan moet je om naar Velsen-Noord te gaan opeens
van de rechter naar de linkerbaan en dan is het maar hopen dat er niemand
naast je zit of dat het druk is.
Zodra er een verkeersincident zich in of voor de tunnel heeft
plaatsgevonden men vanuit Velsen-Noord soms een
kwartier tot half uur nodig heeft om in de tunnel te komen. Dan praat ik
nog maar over Velsen-Noord. Dat kleine stukje.
Altijd in de spits overdreven druk, zou beter geregeld kunnen worden met
stoplichten, vaak toestanden in de tunnel
Deze traverse is al heel lang een knelpunt.te weinig capaciteit.
Gebrek aan samenwerking ijmuiden en Beverwijk?
Door stagnatie in tunnel vaak oponthoud

Velsen-Zuid

Erg onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Heeft simpelweg met verkeersaanbod te maken. Bovendien is het
'switchen' van wegdeel rechtdoor of linksaf niet helder.
In de spits overvol

Velsen-Noord

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Is verbeterd maar de uitstroom van de velsertunnel kan voor problemen
zorgen
Onduidelijk hoeveel banen naar tunnel leiden en kruising uit industrie
gebied zorgt voor oponthoud
Overbelasting

Velsen-Zuid

Rommelige vormgeving

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Shift wissels Tatasteel zijn een drama.( zeker de ochtendploeg, maar ook
om ca 16 u)
Staat zo vaak ook volkomen vast

Velsen-Zuid

Te veel verkeer voor de huidige infrastrucktuur.

Velsen-Zuid

Vaak opstoppingen/file

Velsen-Zuid

Voorsorteren is niet duidelijk aangegeven

Velsen-Zuid

We staan er nog al eens een tijdje stil....

Velserbroek

1 of 2 banen doorstromen, niet op tijd duidelijk

Velserbroek

Aanbod verkeer belemmert (soms) de doorstroming

Velsen-Zuid
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Velserbroek

Velserbroek

Afslag naar de tunnel waar er gewisseld word met het middelste stoplicht,
staat te vaak op 2x links ipv 2x rechtdoor
Als boven + door werkzaamheden aan de weg in Beverwijk dient al het
verkeer daar over de weinige uitvalswegen te rijden
Als er weer eens een vrachtauto tegengehouden wordt of vast zit

Velserbroek

Daar is het zelfde probleem als hierboven benoemd.

Velserbroek

De ene keer 2 rijstroken de tunnel in en de ander 1 strook

Velserbroek

Velserbroek

Doorstroming redelijk mits er geen te hoge vrachtwagen is. In spits chaos
en druk
Eigenlijk moet je komende van af de stationsweg al vroeg de keuze maken
welke baan je moet hebben naar het centrum of het strand maar staat dan
nog niet duidelijk aangegeven.
Er wordt veelal te hard gereden, ingehaald en voorgedrongen.

Velserbroek

File naar aansluiting N208 richting ijmuiden

Velserbroek

File vorming in tunnel.

Velserbroek

Files

Velserbroek

Filevorming bij invoegend verkeer a9

Velserbroek

Heel vaak file

Velserbroek

In de spitsuren veel verkeersaanbod en langzame doorstroming.

Velserbroek

In spits vaak lange wachttijden

Velserbroek

Kwetsbaar bij ongeval

Velserbroek

On overzichtelijk

Velserbroek

Onduidelijke wegaanduiding

Velserbroek

Velserbroek

Onoverzichtelijk door scherpe bocht zodat je stilstaand verkeer laat ziet.
Vervolgens stoplicht ene keer afgesteld voor rechtdoor en andere keer voor
linksaf. Kunt daardoor niet voortijdig voorsorteren. Moet corrigeren om
juiste baan te bereiken. In die drukte niet altijd fijne situatie.
Onoverzichtelijk en staat lang stil

Velserbroek

Onoverzichtelijk waardoor gevaarlijke situaties ontstaan

Velserbroek

Onoverzichtelijke verkeerssituatie

Velserbroek

Rommelig en onrustig

Velserbroek
Velserbroek

Slibt in avondspits helemaal dicht. Wissel afslag op Velser Traverse werkt
vaker niet dan wel
Snelle invoeging naar een baan naar tunnel

Velserbroek

Soms een rijbaan richting beverwijk

Velserbroek

Staat vaak vast

Velserbroek

Te druk

Velserbroek

Te druk en onoverzichtelijk

Velserbroek

Te druk, vaak vast, geen doorstroming

Velserbroek

Te trage doorstroming

Velserbroek

Teveel verkeer, geen goede doorgang door verkeerslichten.

Velserbroek

Teveel verkeersaanbod

Velserbroek

Tja altijd weer die tunnel met vrachtwagens ervoor die te hoog zijn

Velserbroek

Velserbroek
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Velserbroek
Velserbroek

Vaak druk en lastig om door heen te komen. Dit maakt het onaantrekkelijk
naar Velsen of Beverwijk te reizen.
Vaak file

Velserbroek

Vaak files ivm vrachtwagens

Velserbroek

Vaak lange file. Tenzij er 2 banen voor de velsertunnel zijn.

Velserbroek

Van 2 naar 1 baan geeft vertraging. Vaak problemen bij de tunnel

Velserbroek

Veel vaker kan vanuit richting Beverwijk 2 banen richting Velsertunnel
geactiveerd worden. Op drukke tijdstippen is dit (te) vaak maar 1 rijstrook
Verkeer staat vaak vast tot ver op de parallelweg in Beverwijk.
Ook de wisselbaan richting de velsertunnel geeft soms problemen (bij 2
banen linksaf de tunnel in moet verkeer vanaf de parallelweg wat richting
Velsen-Noord / Corus wil een baan opschuiven naar rechts, waar het soms
druk is met verkeer wat vanaf de A22 komt).
4 banen (2 voor de tunnel en 2 rechtdoor) zou een oplossing zijn, maar dit
past vast niet.
Verkeerslichten staan niet op elkaar afgesteld

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Vrachtverkeer veroorzaakt een hoop oponthoud, oorzaken zijn te hoog
voor de tunnel of erg traag met optrekken waardoor er maar enkel wagens
kunnen doorrijden
Zeer gevaarlijke situatie's in de ochtend mensen die te laat van baan
wisselen of juist express laat van baan wisselen. Tevens rijden er mensen
regelmatig door rood.
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Aansluiting Hoofdstraat op de N208 – Santpoort-Noord.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Filevorming

Driehuis

Fille opstroping door....?

Driehuis

Moeilijk op de weg te komen

Driehuis
Driehuis

Ook daar zou een rijstrook verlengd moeten worden voor de afslag naar de
randweg. Is nu te kort
Richting zuid = ok. Noord te weinig opstelruimte...

Driehuis

Te veel verkeer

Driehuis

Veel verkeer

IJmuiden
IJmuiden

Druk korte strook voor rechtsaf naar N208 als er veel verkeer is richting
haarlem centrum kan je niet voorsorteren, sta je in de rij.
Druk, langere groen doorrijden gewenst

IJmuiden

Drukke kruispunt en lang wachten

IJmuiden

Drukte

IJmuiden

Drukte

IJmuiden

Er druk, zeker in de spits

IJmuiden

File!

IJmuiden

Geen doorstroming

IJmuiden

Geen overzicht, drukke doorgangsweg

IJmuiden
IJmuiden

Het is erg lastig om vanaf de hoofdstraat linksaf de n208 richting Alkmaar
op te draaien. Zou een (turbo)rotonde hier niet beter passen?
Je moet achter het verkeer dat rechtdoor gaat aansluiten,dit is vaak erg veel

IJmuiden

Lastige gevaarlijke bocht.

IJmuiden

Met veel verkeer duurt het lang

IJmuiden

Mijn alternatief naar Hoofddorp. Ook behoorlijk druk in de ochtend

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Rotonde verkeer met fietsers is soms dramatisch

IJmuiden

Slechte doorstroming sta vaak vast voor niks

IJmuiden

IJmuiden

Staat vaak vast. Maak me hier zorgen over. Het is vaak dat heel Velsen
onbereikbaar is zowel om er in te komen als om er uit te gaan. Meer
toegangswegen zijn hard nodig voor de veiligheid.
Te lang wachten

IJmuiden

Tijd voor de HOV daar!

IJmuiden
IJmuiden

Veel te korte invoegstrook, onoverzichtelijke kruising. Je moet duizend
dingen tegelijk doen.
Verkeer kan niet goed doorstromen

IJmuiden

Wegversmalling bij afslag kennemergasthuis is onlogies

Santpoort-Noord

Aansluitingen op de 208 en vervolgens op de A22 zijn niet altijd handig.
Doorstroom stagneert regelmatig
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Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Bewoners hoofdstraat ondervinden steeds meer overlast van de
toenemende drukte.
Bij drukte staat het al vast vanaf rotonde

Santpoort-Noord

Bij stilstaand verkeer op N208, loopt verkeer in Hoofdstraat en op rotonde
vast en hindert tevens overig verkeer.
De rotonde bij de weyman is erg druk.

Santpoort-Noord

Doorstroming in de spits is vaak een probleem

Santpoort-Noord

File door schoolkinderen

Santpoort-Noord

Files, lange wachttijd stoplicht

Santpoort-Noord

Haarlem te lang groen

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

In de ochtend vaak file tot bij mij voor de deur (Broekbergenlaan 6) teveel
verkeer door dorpskern Santpoort, ondanks de N208, die op een steenworp
ligt.
In de ochtendspits loopt deze aansluiting vanaf de rotonde bij hotel
Weyman vast.
In spits file vorming in santpoort; afstelling verkeerslichten aanpassen in
spits
In spits niet genoeg capaciteit

Santpoort-Noord

In week-end vaak lange wachttijden

Santpoort-Noord

Komende vanuit Santpoort-Noord en in noordelijke richting is de
oversteek niet geregeld met verkeerslichten. Afhankelijk van de
hoeveelheid verkeer uit Haarlem en/of Velserbroek kan het een
behoorlijke tijd duren voordat je kunt oversteken naar de N208
Met schooltijden staat de rotonde vaak lang'vast'.

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Op bepaalde tijden is het verkeer niet vooruit te branden en sta je tijden
stil, waarom???
'S Morgens veel verkeer met lange wachttijden voor stoplicht.

Santpoort-Noord

S morgens wel druk

Santpoort-Noord

'S Ochtends druk en file. Verkeerslicht lang op rood.

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Staat heel vaak al vast bij de rotonde bij de Wüstelaan en soms zelfs nog
eerder.
Te druk en rijd s ochtends niet door

Santpoort-Noord

Te lang, nutteloos wachten op Stoplichten

Santpoort-Noord

Te weinig ruimte voor afslaand verkeer

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Vanuit s'poort-N geen probleem. Vanuit Haarlem onlogisch. Rechtsaf naar
N 208 zou aparte baan moeten zijn. Dit bevordert de doorstroming enorm.
Veel te druk

Santpoort-Noord

Veel verkeer rijdt door rood en men rijdt te hard.

Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid

Verkeerslicht richting Haarlem s morgens en s avonds richting santpoort
anders instellen
Bij drukte onvoldoende doorstroming

Santpoort-Zuid

File door verkeerslicht bij N208 dat maar kort op groen staat.

Santpoort-Zuid

Geen goede doorstroming, vooral na 07:00

Santpoort-Zuid

Lang wachten bij rotonde

Santpoort-Zuid

Lange wachttijden
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Santpoort-Zuid

Omdat het er vaak vast staat in de spits

Santpoort-Zuid

Omslachtig

Santpoort-Zuid

'S Morgen te weinig doorstroming

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Soms staat verkeer vast op Hoofdstraat vanaf rotonde HoofdstraatWustelaan
Te druk

Santpoort-Zuid

Te weinig doorstroming, te veel verkeer voor te weinig wegen

Santpoort-Zuid

Vaak vertraging

Santpoort-Zuid

Verkeer loopt vast door scholieren die geen voorrang verlenen

Santpoort-Zuid

Zelfs buiten de spits vaak heel druk en gevaarlijk voor fietsers

Velsen-Noord

Door grote drukte gaat de doorstroming erg traag

Velsen-Noord

Onoverzichtelijke kruispunten e.d.

Velsen-Zuid

Te druk, te veel vetraging

Velsen-Zuid

Verkerrsaanbod te groot . Te weinig capaciteit

Velserbroek

Altijd druk

Velserbroek

Door de krappe onoverzichtelijke ruimte weinig inzicht

Velserbroek
Velserbroek

Door de ligging van de weg en de doorstroming naar de n208 zeker in de
spits druk, ook door de stoplichten
Druk

Velserbroek

File door snelweg

Velserbroek

File vorming m.b.t stoplicht N208

Velserbroek
Velserbroek

Gevaarlijke kruising. Onoverzichtelijk voor verkeer dat van de snelweg af
komt
Krapte voor goede doorstroming, verwacht verslechtering met komst HOV

Velserbroek

Langzame doorstroom

Velserbroek
Velserbroek

Loopt vaak vast richting randweg. Als randweg vaststaat is er geen
doorkomen meer aan.
Onduidelijk

Velserbroek

Rommelig teveel afslagen fietspaden busbanen

Velserbroek

Stroomt wel door maar erg langzaam

Velserbroek

Te complex

Velserbroek

Te korte invoeg strook om naar de n208 te sorteren.

Velserbroek

Te lange wachttyd

Velserbroek

Te weinig capaciteit

Velserbroek

Teveel verkeersaanbod, vooral 's morgens

Velserbroek

Tijdens spits zeer lange rijen voor het stoplicht.

Velserbroek

Traag in de spits

Velserbroek
Velserbroek

Uitvoegstrook naar N208 is kort, er ontstaat vaak file door doorstroming
richting Rijksstraatweg
Vaak druk

Velserbroek

Verkeerslichten niet goed afgestelt

Velserbroek

Verkeerslichten niet logisch afgestemd
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Onderzoek Verkeer
Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Aansluiting Santpoortse Dreef/Velserbroekse Dreef op N208 – Santpoort-Noord.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Filevorming

Driehuis

Filevorming op vreemde tijden

Driehuis

Geen doorstroming rotonde

Driehuis

Gevaarlijk met fietsers

Driehuis

Hier is in de ochtend om 8.30 vaak opstopping. Er is een soort smokkel
route door velsen zuid en mensen scheuren hier door heen. Ik zou dit dicht
zetten voor de veiligheid en voor meer rust in velsen zuid.
Komend vanaf Haarlem, KG-nrd, zkhs, duiken auto's voor je die rechtddor
sprt-nrd inwillen, of die voor je langs de N208 op willen, thv Mc do,
richting Bwijk vb
Te veel verkeer

Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Tijdens avondspits vaak filevorming tussen deze aansluiting en rotonde
santpoort noord
Veel opstopping

IJmuiden

Drukte

IJmuiden

File

IJmuiden

Geen doorstroming

IJmuiden

Gevaarlijk ten tijde scholieren, zij weten nog steeds niet dat zij geen
voorrang hebben uit Velserbroek komend richting Driehuis
Hier ga ik liever de randweg niet op of af. De stoplichten staan te lang op
rood en de doorstroming is daardoor niet goed.
In de spits opstopping

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Lange rijen vanaf Driehuis/ Santpoort in de spits, middags vanuit de
Velserbroek staat het al stil bij de Velserbroekse Dreef er is gewoon geen
andere optie om in de rij te wachten anders zie Pontplein......
Levensgevaarlijk voor fietsers, je wordt vaak niet gezien door het afslaande
verkeer waardoor er levensgevaarlijke situaties ontstaan
Loopt vol door rotonde bij Santpoort.

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

IJmuiden

Ook hier is het invoegen lastig. De invoegstrook is te kort, waardoor je niet
snel genoeg snelheid kunt maken en hinder veroorzaakt bij het overige
verkeer.
Rommelig

IJmuiden

Slechte doorstroming sta vaak vast voor niks

IJmuiden

IJmuiden

Staat vaak vast. Maak me hier zorgen over. Het is vaak dat heel Velsen
onbereikbaar is zowel om er in te komen als om er uit te gaan. Meer
toegangswegen zijn hard nodig voor de veiligheid
Stoplicht laat vaak niet meer dan 2 auto's tegelijk door groen.

IJmuiden

Te hard gereden

IJmuiden

Te veel verkeer op te smalle wegen. Geef de velserbroek een rechtstreekse
aansluiting a9
Van IJmuiden richting Haarlem i h a goed;
van santpoort richting ijmuiden te veel omrijden en stoplichten

IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden

Veel verkeer, lange wachttijd

IJmuiden

Veel verkeer, veel schoolgaande jeugd. Ik doe er regelmatig een half uur
over om van ijmuiden (Zeewijk) naar winkelcentrum Velserbroek te komen
Verkeer kan niet goed doorstromen

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Verkeerslicht Santpoortse dreef richting Haarlem N208 springt altijd nét te
laat op groen.
Verkeerslichten te kort op groen, erg druk, zeker in de spits
Weg versmalling bij doorrijden naar velserbroek alle verkeer
over een rijbaan inplaats gelijk voor sorteren na stoplicht
Zodra er ook maar iets gebeurt in de velsertunel staat alles meteen vast.
Aansluitingen op de 208 en vervolgens op de A22 zijn niet altijd handig.
Doorstroom stagneert regelmatig
Als de tunnel vaststaat is hier geen doorkomen aan. Komt steeds vaker
voor. Hoogte probleem??
Bij calamiteiten tunnel vast

Santpoort-Noord

Doorstroming vaak niet voldoende waardoor men vast komt te staan en
niet meer linksaf kan slaan
Er wordt te hard gereden.

Santpoort-Noord

Files, lange wachttijd

Santpoort-Noord

Het kruispunt moet meer voorsorteer vakken krijgen.

Santpoort-Noord

In de spits is de doorstroming een probleem

Santpoort-Noord

Kinderen rijden daar vaak door rood. (s'morgens in hele slierten)

Santpoort-Noord

Na 16.30 duurt het te lang om erover heen te komen

Santpoort-Noord

Onduidelijk

Santpoort-Noord

Ook s ochtends druk

Santpoort-Noord

Regelmatig vast gestaan

Santpoort-Noord

Rijdt niet soepel

Santpoort-Noord

Staat vaak vast en korte invoegstrook.

Santpoort-Noord

Toevoer vanuit Velserbroek stroopt. Verkeer op en veroorzaakt files

Santpoort-Noord

Vaak stilstaand verkeer slechte doorstroming

Santpoort-Zuid

Bij drukte onvoldoende doorstroming

Santpoort-Zuid

Buiten de spits vaak heel druk, te smal

Santpoort-Zuid

Een rijbaan te kort

Santpoort-Zuid

Files op spitstijden

Santpoort-Zuid

Geen goede doorstroming, vooral na 07:00

Santpoort-Zuid

Omdat het er vaak vast staat in de spits

Santpoort-Zuid

Snelheid te laag

Santpoort-Zuid

Soms lange rij wachtenden ver voor de rotonde al een file

Santpoort-Zuid

Te druk

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Tussen 8.00 en 8.30uur nauwelijks door te komen vanwege scholieren op de
fiets die voorrang nemen zonder dit te hebben
Vaak vertraging

Velsen-Noord

Teveel aanbod het verkeer kan niet op tijd weg
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Velsen-Zuid

Geen aparte opstelvakken komend vanaf de 208

Velsen-Zuid

Gevaarlijke rotonde m.n. Voor fietsers

Velsen-Zuid

Lange wachttijd voor doorstroming

Velsen-Zuid

Slecht aangeven van richting van ato en fietser waardoor verwarring wie
welke kant opgaat
Smalle weg

Velsen-Zuid
Velserbroek

Velserbroek

Als je rechtsaf de 208 op wil moet je vaak wachten omdat het verkeer naar
de rotonde hangelingenweg vast staat. Graag een rijbaan voor rechts af
slaand verkeer!
Altijd druk

Velserbroek

Daar moet een 2e baan komen om naar rechtsaf te gaan

Velserbroek

Velserbroek

Deze kruising is levensgevaarlijk. Iedre keer dat ik er kom zie ik een bijnaongeluk, vandaag zat ik zelf bijna op een auto die even snel voor mij de
voorrangsweg overstak!
Doorstroming is onvoldoende, daardoor filevorming

Velserbroek

Druk

Velserbroek

Druk

Velserbroek

Velserbroek

Er zou een afzonderlijke afslag moeten zijn voor rechtsafslaand verkeer
vanuit v'broek naar de N208. Deze staan nu vaak in de rij voor verkeer
vanaf de N208 uit b'wijk waar ze niets mee te maken hebben.
Erg druk

Velserbroek

File door snelweg

Velserbroek

Geen spliting van verkeerstromen rechtdoor/rechtsaf vanuit velserbroek

Velserbroek

Gevaarlijke situatie

Velserbroek

Velserbroek

Heel veel scholieren waardoor het erg gevaarlijk wordt bij regen en in het
donker
In spits vastlopend verkeer door het onstaan van wachtend verkeer voor de
rotonde van Santpoort(richting Hagerlingeweg-Santpoortse dreef)
Krapte voor goede doorstroming, verwacht verslechtering met komst HOV

Velserbroek

Moet een rotonde worden gaat veel te langzaam in de spits en op zaterdag

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijke situatie bij fietsersoversteekplaats, auto's staan daar
rechts geparkeerd wat niet handig is als er ineens een auto wilt inparkeren
en afstand van rotonde naar oversteekplaats is vrij kort.
Op meerdere dagen per week slechte doostroming

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Soms staat de N208 vast, maar kom ik daar pas achter als ik al (vanuit
Velserbroek) op de oprit rijd en dan is omdraaien onmogelijk. Plaats bijv.
Een matrix bord met melding "File Velsertunnel" bij de stoplichten, dan heb
ik alternatieven (Beeckestein of Driehuis).
Stoplichten en file voor rotonde santpoort geeft vertraging om vanaf N208

Velserbroek

Te druk, vaak vast, geen doorstroming

Velserbroek

Te korte invoegstrook

Velserbroek

Te lange wachttijd

Velserbroek

Tijdens spits erg druk

Velserbroek

Tijdens spits zeer lange rijen voor het stoplicht.
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Velserbroek

Traag in de spits

Velserbroek

Trage doorstroming door vollopen vanwege de rotonde

Velserbroek

Vaak druk, file

Velserbroek

Velserbroek

Valt over het algemeen wel mee, maar in het weekend moet je deze weg
echt mijden. Je doet er geheid een half uur over een stuk van nog geen 10
minuten.
Veel verkeersaanbod

Velserbroek

Veeloponthoud/slecht doorstroming

Velserbroek

Verkeer staat te lang stil

Velserbroek

Weg te klein voor hoeveelheid verkeer ivm met aan sluiting op tunnel
vooral met spitsuur
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Rotonde Hagelingerweg – Santpoortse Dreef – Santpoort-Noord.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Bij tijd en wijle heel veel oponthoud

Driehuis

Conflict met fietsverkeer velserbroek-driehuis houdt verkeer op en
verkeersonveilig

Driehuis

Doorstroming slecht. Vaak lange files soms al onder treinviaduct.

Driehuis

Druk

Driehuis

Druk en gevaarlijk door de vele fietsers die uit Velserbroek komen en
richting Driehuis gaan; ze houden de doorstroming van het autoverkeer
tegen

Driehuis

Druk in ochtend en avond spits

Driehuis

Fietsers een ramp, slopen en stoplichten of voorrangsweg

Driehuis

Fietsers op de rotonde beletten doorstroming. Weinig aan te doen lijkt me.
Stoplichten zijn geen oplossing

Driehuis

Fietsers vogelvrij die uit velserbroek komen

Driehuis

Fietspad van de rotonde ligt te dicht op de rijweg. Nu niet duidelijk of de
fietser voorrang heeft of de auto. De doorstroming is slecht en er is ook veel
te veel verkeer door Driehuis.

Driehuis

Gevaarlijk met fietsers

Driehuis

Gevaarlijk punt voor fietsers

Driehuis

Hagelingerweg Rotonde, voorzien van borden, geef spontaan richting aan,
op alle 4 aan rij wegen en andere rotonde's. Dit versnelt door stroming,
duidelijkheid. FIETSERS nemen voorrang, kijken niet naar de haaietanden,
idem brommers.

Driehuis

Heel gevaarlijk met fietsers die geen voorrang hebben, maar wel nemen.

Driehuis

In de ochtend en middag vaak opstroping en gevaarlijk. In de ochtend door
de vele fietsers (kunnen deze al niet eerder oversteken of op een andere
plek) en in de middag erg druk met sluipverkeer uit IJmuiden door
driehuis richting Haarlem.

Driehuis

Moeilijk met stijve nek

Driehuis

Onoverzichtelijk, soms lange wachttijden, fietser uit v'broek richting
driehuis zeer gevaarlijke inrit

Driehuis

Probleem met (brom)fietsers

Driehuis

Regelmatig opstoppingen

Driehuis

Stroomt niet door tijdens de spits

Driehuis

Te veel verkeer

Driehuis

Te veel verkeer voor te nauwe doorstroming. Het staat te vaak vast daar. Er
hoort niet zoveel verkeer door een woonwijk te rijden. Fietsers/ auto's en
rotondes blijft onveilig . Onverlichte fietsers zijn niet te zien bij afslaan

Driehuis

Teveel filevorming in spits
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Driehuis

Teveel verkeer, gevaarlijke situaties met name met fietsers

Driehuis

Tijdens spits erg druk met fietsers. Daardoor geen doorstroming.

Driehuis

Voor auto's veel stagnatie van welke kant je ook komt; ook een continue
stroom van fietsers belemmeren soepel autoverkeer de rotonde op en af.

IJmuiden

Als boven

IJmuiden

Als het druk is (spits) loopt het verkeer van driehuis naar santpoort en vice
versa vast. Met de sluiting van de tunnel zal dit nog verergerd wordn

IJmuiden

Als je uit Santpoort zuid komt vaak lang wachten voordat je de rotonde
opkan

IJmuiden

De doorstroming is vaak erg laag.

IJmuiden

Door de voorrang van de fietsende jeugd is er tijdens start- en eindtijden
school zeer moeilijke doorgang. Kruispunt met lichten (alle fietsers tegelijk)
zou beter zijn.

IJmuiden

Doorstroming van Santpoortse Dreef (oost) naar ijmuiden kan verbeterd
worden door niet gebruikte 'busbaan' open te stellen voor afbuigend
verkeer.

IJmuiden

Doorstroming zeer slecht in spits vanwege fietsers (fietsers nemen
voorrang vanaf Velserbroek, lijken niet te weten dat ze moeten wachten op
het verkeer op de rotonde).

IJmuiden

Doorstroom

IJmuiden

Druk door vele fietsers, rond 8 uur morgens

IJmuiden

Druk en gevaarlijk voor fietsers

IJmuiden

Druk.

IJmuiden

Drukke kruispunt en lang wachten

IJmuiden

Drukte

IJmuiden

Een gevaar voor de fietsers afkomstig van de fly-over. Zij hebben maar een
metertje nodig om hun voorrangspositie op de rotonde te krijgen.
Verrassend voor de automobilist die op dat moment de afslag naar de flyover wil nemen.

IJmuiden

Erg druk, lijnbus geeft vertraging

IJmuiden

Erg veel fietsverkeer,die te vaak voorrang nemen en niet stoppen om
autoverkeer voorrang te geven.

IJmuiden

Fiets verkeer van uit de Velserbroek rijdt gewoon de rotonde op zonder te
letten wat er op de rotonde rijd.

IJmuiden

Fietsers levensgevaarlijk!!, rijden zonder te kijken de rotonde op, dus je
moet af en toe een noodstop maken

IJmuiden

File

IJmuiden

File vorming

IJmuiden

Filevorming hagelingerweg

IJmuiden

Gaat wel. Klein oponthoud ivm fietsende kinderen die naar school gaan
s'ochtends.

IJmuiden

Heel druk
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IJmuiden

Hier zou men vermoed ik beter verkeerslichten kunnen gebruiken

IJmuiden

In de spits staat er vaak een file op de Santpoortse Dreef vanaf station
Santpoort Noord. Ze laten je er niet tussen.

IJmuiden

In de spits te lange file voor rotonde.

IJmuiden

In de spitsuren bij rotondes duurt het lang voordat je de weg kan
vervolgen. Het scheelt al dat het huisvuil niet in de spits wordt opgehaald,
maar na de spits. Een hele vooruitgang!

IJmuiden

In spits vaak opstoppingen voor verkeer wat over de fly-over uit
Velserbroek komt.

IJmuiden

Kan al het verkeer amper verwerken, Zorg voor een ontsluitingsweg
buiten dorpskernen voor ijmuidenaren. We zijn nu al een half uur bezig om
vanuit IJmuiden naar Santpoort te komen in de spits

IJmuiden

Mede door het fietspad en racende brommers etc gevaarlijk

IJmuiden

Mensen kennen de voorrangregels niet, dus altijd lang wachten omdat
Driehuis-Santpoort denkt voorrang te helpen.

IJmuiden

Onduidelijke verkeerssituatie, vooral de fietspaden vormen een probleem.

IJmuiden

Onoverzichtelijk ,met het fiets verkeer.

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor fietsers

IJmuiden

Ontzettend druk

IJmuiden

Onveiligheid

IJmuiden

Op drukke tijdstippen stroopt het verkeer bij deze rotonde altijd dicht.

IJmuiden

Op onthoud bij stilstaand verkeer

IJmuiden

Op tijden dat veel fietsers vanuit Velserbroek richting Driehuis (school)
fietsen ligt de doorstroming geheel plat omdat het autoverkeer richting
Velserbroek de fietsers uit de Velserbroek voorrang moet verlenen,
daardoor opstroopt en de verdere doorstroming geheel blokkeert. Gevolg:
van alle richtingen stilstaand autoverkeer, waar de overige fietsers weer
tussendoor moeten laveren.

IJmuiden

Op zich valt de doorstroming hier mee.

IJmuiden

Oponthoud door fietsers vanuit de Velserbroek.

IJmuiden

Rond 08:00 chaos met scholieren die meteen voorrang nemen als ze de
rotonde naderen. Verder zeer druk.

IJmuiden

Rond 5 uur,en als er wat is in de Velsertunnel overheerst 1
instroomrichting-de andere worden dan geblokkeerd

IJmuiden

Rond spits uur loopt het erg vast, idee voor de rotonde ( Santpoortse Dreef)
een 2e baan maken die doorsteekt naar rechts (busbaan)de Hagelingerweg
op.

IJmuiden

Rotpunt met al die scholieren die de rotonde over gaan zonder zich te
bekommeren om de verkeersregels

IJmuiden

Sinds de rotonde last van opstoppingen

IJmuiden

Slecht tijdens spits vanaf Velserbroek door veel verkeer van Santpoort
richting ijmuiden
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IJmuiden

Slechte doorstroming sta vaak vast voor niks

IJmuiden

Slechte doorstroming vanuit IJmuiden bv zelfs op zaterdag

IJmuiden

Staat vaak vast. Maak me hier zorgen over. Het is vaak dat heel Velsen
onbereikbaar is zowel om er in te komen als om er uit te gaan. Meer
toegangswegen zijn hard nodig voor de veiligheid

IJmuiden

Stamp en stampvol!! Altijd files in de spits.

IJmuiden

Te dicht op elkaar

IJmuiden

Te druk

IJmuiden

Te kleine rotonde, lange wachttijd bij drukte , plaats verkeerslichten.

IJmuiden

Te lang wachten

IJmuiden

Te lange wachttijden op alle toegangswegen

IJmuiden

Teveel fietsers (bijna iedereen) die voorrang nemen ondanks haaientanden.
Dit levert zeer gevaarlijke risicovolle situaties, stress en onnodige
stagnaties op. Stoplichten lijken hier zeer gewenst of een fietsbrug.

IJmuiden

Tijdens de spits zijn er veel files. Vooral ook als er veel fietsverkeer is.

IJmuiden

Vaak file in spits bij school

IJmuiden

Vaak oponthoud en weinig overzicht bij rechtsaf slaan wat betreft
achteropkomende fietsers en brommer; bovendien steeds erg druk, zodat
verkeer onder treinviaduct al vaststaat

IJmuiden

Vanuit de Velserbroek vaak lange wachttijd richting Driehuis vanwege
druk verkeer van rechts.

IJmuiden

Vanuit ijmuiden onoverzichtelijk met de busbaan

IJmuiden

Veel last van fietser die overgaan zonder te kijken

IJmuiden

Verkeer kan niet goed doorstromen

IJmuiden

Verkeer vanuit Driehuis richting Velserbroek of Santpoort stroopt vaak op
met langere wachttijd als gevolg.

IJmuiden

Verkeersdrukte

IJmuiden

Vertraging

IJmuiden

Vooral in de spitsuren s ochtends en s avonds is het bij de rotondes erg
druk.

IJmuiden

Voorrangsregels worden niet nageleefd (door fietsers!!)

IJmuiden

Weinig doorstroming

IJmuiden

Zodra er ook maar iets gebeurt in de velsertunel staat alles meteen vast.
Vooral op deze locatie staat de connexxion bus vaak in de file.

Santpoort-Noord

"S ochtends zoveel scholieren op de fiets dat er geen doorkomen aan is

Santpoort-Noord

Altijd wachten, de doorstroming is niet goed.

Santpoort-Noord

Betere doorstroom met verkeerslichten op aanbod

Santpoort-Noord

Daar is het vooral 's morgens geregeld levensgevaarlijk vanwege de
honderden fietsers die er moeten passeren. En dat levert veel oponthoud.
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Santpoort-Noord

Dat daar nog nooit een ernstig ongeluk is gebeurd, fietsers (vnl kinderen)
nemen voorrang, fietsers Santpoort hebben voorrang en iedereen doet
maar wat het beste uitkomt. Levensgevaarlijk!

Santpoort-Noord

De doorgangsweg wordt teveel gebruikt als doorgang van
ijmuiden/Driehuis naar Haarlem/Velserbroek

Santpoort-Noord

Door dat de fietsersstroom oneindig is loopt al het verkeer vast. De fietsers
vanuit velserbroek gooien zich op de rontonde voor al het verkeer.

Santpoort-Noord

Door de fietsende schooljeugd vaak lange wachttijden om de rotonde op te

Santpoort-Noord

Doorstroming slecht bij groot verkeersaanbod

Santpoort-Noord

Dramatisch overzicht voor automobilisten op de vele fietsende scholieren.

gaan

Met name 's ochtends de fietsers van uit velserbroek die de rotonde op
glippen ondanks haaientanden aan hun zijde. En als je dan na lang
wachten denkt te kunnen afslaan vanuit santpoort naar velserbroek, slipt er
nog snel een scooter tussendoor vanuit santpoort richting driehuis. Echt
levensgevaarlijke verkeerssituatie, en wordt nog erger in wintermaanden
bij schemer, donker en slecht weer.
Santpoort-Noord

Drukte

Santpoort-Noord

Elke ochtend tijdens de spits om ca. 8.00 uur is het een crime, mede door
het aantal fietsers dat voorrang neemt vanaf de Velserbroek, als ik wil
afslaan naar Velserbroek komende vanuit Santpoort. Als er toch voorrang
wordt verleend aan fietsers die de rotonde op willen, zetten de
automobilisten elkaar vast op de rotonde, zodat de wachttijd steeds langer
wordt. Het verbaast me dat er zo weinig ongelukken gebeuren!

Santpoort-Noord

Er ontstaan files doordat het fietsverkeer deze rotonde domineert.

Santpoort-Noord

Erg druk veel oponthoud tijdens de spits met fietsers die hun voorrang
nemen

Santpoort-Noord

Fietsers uit Velserbroek die 's morgens naar ijmuiden gaan. Zeer
gevaarlijke situatie want ze hebben geen voorrang maar nemen het wel
waardoor automobilisten toch stoppen waar de achterliggende
automobilist weer niet op rekent en het verkeer wordt opgehouden. Deze
situatie is gewoon verkeerd ontworpen door fietsers aan de linker kant van
de Santpoortse Dreef de rotonde op te laten gaan.

Santpoort-Noord

Fietsers uit Velserbroek krijgen plotseling voorrang op afslaand verkeer
van de rotonde naar Velserbroek. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en
vertraging doordat er plotseling moet worden afgeremd.

Santpoort-Noord

Fietsers uit velserbroek nemen voorrang en masse

Santpoort-Noord

Fietsers uit velserbroek zouden al aan de andere kant moeten fietsen
waardoor hun minder gevaar lopen en de doorstroming op rotonde
bevordert.dus na de flyover naar santpoort de weg over en fietspad daar
aanleggen.Sowieso is het door id dubbele fietspaden veel gevaarlijker
geworden en er gebeuren daardoor ook meer ongelukken. Alleen maar om
geld uit te sparen maar niet aan veiligheid denken!!!!
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Santpoort-Noord

Fietsers zijn nauwelijks goed te zien en goed te ontwijken wanneer zij de
regels aan hun laars lappen. Busbanen worden soms gebruikt als extra
rijbaan wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Aan stormende voertuigen
vanaf de rotonde zien te laat of het zebrapad of mensen lopen in de
voorstijl van de vooruit waardoor voetgangers te laat worden opgemerkt.
Zebrapaden liggen te dicht bij de rotonde of moeten juist dichterbij
wellicht.

Santpoort-Noord

Fietsers/scholieren die geen richting aan geven en oprit naar rotonde
doorfietsers

Santpoort-Noord

Fietspad vanuit Velserbroek zorgt voor levensgevaarljke situaties.
Zebrapaden te dicht op rotonde..

Santpoort-Noord

Fietsverkeer vanuit Velserbroek neemt voorrang waar ze het niet hebben.
Daarom stoppen automobilisten vanaf de Hangelingerweg soms al bij
voorbaat, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Dit levert een gevaarlijke en
onduidelijke situatie op.

Santpoort-Noord

Geen goede doorstroming

Santpoort-Noord

Gevaarlijk door fietsers die altijd de rotonde oprijden en geen idee hebben
van de voorrangsregels.
Auto's van links hebben in feite ook altijd voorrang want die kijken niet
naar rechts. Dit zou nationaal aangepast kunnen worden dmv ritsen op de
rotonde!

Santpoort-Noord

Gevaarlijk, auto's,fietsers en scooters verkeer niet overzichtelijk

Santpoort-Noord

Gevaarlijke situatie met fietsers van een naar school en daardoor lange
wachttijden

Santpoort-Noord

Gevaarlijke situatie waarbij scholieren de rotonde op rijden richting
Driehuis en auto 's afslaan richting velserbroek. Wekelijks aanrijdingen

Santpoort-Noord

Gevaarlijke situaties met fietsers

Santpoort-Noord

Gevaarlijke situaties met fietsers komend vanaf santpoortse dreef;
daardoor opstopping rondom rotonde in spits/rond schooltijd. Verscherpt
toezicht door politie of verkeersregelaars (opvoeden verkeersdeelnemers)

Santpoort-Noord

Gevaarzetting fietsers/drukte rotonde scholieren etc

Santpoort-Noord

Heel veel fietser tijdens het spitsuur, vaak gevaarlijke situaties

Santpoort-Noord

Het grote verkeersaanbod (vooral vanaf N208 en Velserbroek) samen met
de mix van verkeer (snel en langzaam) maakt dat de doorstroming voral
tijdens de spitsuren beperkt is.

Santpoort-Noord

In de avondspits loopt deze rotonde vanaf de N208 behoorlijk snel vast

Santpoort-Noord

Lange wachttijd voor je door kan rijden

Santpoort-Noord

Levensgevaarliijke situaties met fietsers, rotonde te hoog, ziet geen verkeer
aankomen en kan hier niet op anticiperen, fietsers santpoorterdreef rijden
de rotonde op terwijl verkeer op rotonde voorrang heeft. Voorstel is
fietspad verplaatsen naar de overzijde van santpoorterdreef

Santpoort-Noord

Levensgevaarlijk door de fietsers
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Santpoort-Noord

Levensgevaarlijk door fietsers die zo maar zonder voorrang te verlenen de
kruising oprijden

Santpoort-Noord

Levensgevaarlijk. Fietsers weten blijkbaar niet wat haaientanden voor hen

Santpoort-Noord

Levensgevaarlijke rotonde! Vooral de fietsers kijken niet op of om en zijn

betekend. Nemen constant voorrang als je al op de rotonde zit.
slecht of niet verlicht. Scooters en brommers steken nb de rotonde
rechtdoor of links over! Vooral tijdens de ochtendspits en om 1500u als de
scholieren massaal de rotonde over moeten dan houd je als automobilist
regelmatig je hart vast. Afslaand verkeer wordt opgehouden doordat
fietser geen richting aangeven. Vrachtwagens kunnen de draai niet nemen
en fietsers zitten in hun dode hoek. Er gebeuren daar regelmatig
ongelukken! Advies STOPLICHTEN!
Santpoort-Noord

Ligfietsen niet zchtbaar vanuit de auto, vooral 's avonds

Santpoort-Noord

Met name in de ochtend levert deze rotonde met de vele fietsers
lastige/gevaarlijke situaties op.

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk en veel automobilisten laten fietsers niet voorgaan als dat
wel moet; veel ongelukken

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk te drukke rotonde, kan de capaciteit niet goed aan.
Gevaarlijk voor zowel fietsers als voetgangers.
Fietsers vanuit velserbroek hebben geen voorrang maar nemen dit wel,
sommige automobilisten geven voorrang anderen niet, omdat de situatie
niet duidelijk is, start busbaan vanuit velserbroek creëert ook
onduidelijkheid. Zebrapaden zijn iet duidelijk waarneembaar en
automobilisten zien deze vaak over het hoofd. In zijn algemeenheid een te
krappe en drukke rotonde waar het wachten is op een zwaar ongeval.

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk.

Santpoort-Noord

Op sommige tijd stippen erg druk, veel verkeer richting ijmuiden. Veel
gevaarlijke situaties met schoolkinderen. Busbaan vanuit velserbroek zou
rechtsaf richting ijmuiden moeten worden met een invoegstrook op de
Hagelinger weg.

Santpoort-Noord

Regelmatig te groot aanbod, en niet aangeven van richting door fietsers

Santpoort-Noord

'S morgens om 8 uur staan er lange rijen met wachtende auto's. Uit richting
velserbroek komen veel fietsers (scholieren) die voorrang nemen terwijl ze
het niet hebben, dit leidt tot onveilige situaties. Ook begrijpt niet iedereen
wie voorrang heeft op dat punt.

Santpoort-Noord

'S morgens rond 8 uur veel opstopping en gevaarlijke situaties door
merkwardige fietsoprit vanaf de Velserbroekse kant van de Dreef de
rotonde op, bijna tegen het verkeer in. Niet duidelijk voor automobilisten
op de rotonde wie er voorrang heeft

Santpoort-Noord

Schooljeugd houd het verkeer op

Santpoort-Noord

Slechte doorstroming door te veel verkeer. In de ochtend soms gevaarlijke
situaties door veel fietsers vanuit Velserbroek/Santpoort.

Santpoort-Noord

Soms te druk
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Santpoort-Noord

Staat vaak vanaf de Santpoortse Dreef (te lang stil ivm groot aanbod

Santpoort-Noord

Staat vaak vast en fietsers zijn niet veilig

Santpoort-Noord

Te druk, verkeer hoopt op.

Santpoort-Noord

Tijdens spits files

Santpoort-Noord

Tussen 08.50 en 09.15 uur niet/nauwelijks te passeren: doorstroming vanaf
Hagelingerweg Santpoort naar Hagelingerweg richting Driehuis een crime
door afslaand verkeer naar Santpoortse Dreef richting Velserbroek door
hoeveelheid fietsers vanuit Haarlem/Santpoort/Velserbroek

Santpoort-Noord

Vaak druk, geen soepele doorstroming

Santpoort-Noord

Vaak file en trage doorstroming

Santpoort-Noord

Vaak langere files met weinig doorstroming

Santpoort-Noord

Vaak langere wachttijd

Santpoort-Noord

Vaak te vol, hierdoor "file" vorming

Santpoort-Noord

Veel geven geen richting aaan en/of blijven te lang staan

Santpoort-Noord

Veel last van fietsers gevaarlijke situaties

Santpoort-Noord

Veel opontbied in spitstijden, veelal veroorzaakt door fietsers

Santpoort-Noord

Veel te veel fietsers die zonder ergens acht op slaan domweg de rotonde op
rijden. Levensgevaarlijk.

Santpoort-Noord

Vooral tijdens schooltijden wordt het verkeer ernstig belemmerd door de
fietsende schooljeugd.

Santpoort-Noord

Vooral vrijdags rond 17.00 vaak één lange rij auto's vanaf Ijmuiden naar
Velserbroek.

Santpoort-Noord

Word geen voorrang door fietsers

Santpoort-Noord

Zeer druk met verkeer uit ijmuiden naar Velserbroek, waardoor moeilijk
invoegen vanuit andere richtingen. Veel weggebruikers geven geen
richting aan.

Santpoort-Noord

Zeer drukke rotonde. Veel auto's, fietsers, voetgangers en de lijnbus! Vaak
chaotisch en lange rijen voor de rotonde.

Santpoort-Noord

Zeer langzaam en ZEER gevaarlijk met instromende fietsers vanuit richting
velserbroek waar zij de rotonde naderen en een VOORRANGSBORD staat,
rijden de meesten gewoon door.
Motorist moet naar achter kijken fietsers al OP de rotonde en als die er niet
zijn kan je afslaan... Maar dan stromen er toch fietsers opeens naar binnen.
Fietspad afsluiten en omleiden naar hagelingerweg

Santpoort-Noord

Zeer onoverzichtelijk, vooral vanwege fietspad gebruikers die vanaf
Santpoort Noord en vanaf Velserbroek komen. Vaak onverlicht. Rotonde in
NL sowieso steeds onveiliger door chaotisch gebruik richtingaanwijzers.
Steeds meer gebruik richtingaanwijzer linksaf voor aangeven derde afslag
en te laat aanwijzer naar rechts. Alleen aangeven naar rechts is de Europese
regel en meest duidelijk.

Santpoort-Zuid

1. Veel te hoog verkeersaanbod op de Hagelingerweg vanaf Driehuis en
daardoor regelmatig filevorming.
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2. Bovendien gevaarlijk ( zeker in het donker) aangezien fietsers,
bromfietsers en scooterrijders meestal gewoon zonder op of om te zien op
het laatste moment de rotonde oprijden ervan uitgaande dat ze toch wel
voorrang krijgen van het al op de rotonde aanwezige verkeer.
Santpoort-Zuid

Auto's Staan op hagerlingerweg stil en vanaf jmv nassaulaan kan je niet
oversteken, of invoegen, ook die straat inrijden is niet te doen ivm rare
verkeerde drempel

Santpoort-Zuid

Bij drukte onvoldoende doorstroming

Santpoort-Zuid

Bij het uitgaan van de scholen in Driehuis fietsen veel scholieren naar
Santpoort en Velserbroek en zij geven doorgaans geen richting aan op de
rotonde

Santpoort-Zuid

Bijzonder druk en erg onoverzichtelijk ivm de golfen fietsers die uit de
velserbroek komen

Santpoort-Zuid

De fietsers (scholieren) die vanuit de Velserbroek komen en rechtsaf slaan
veroorzaken 's morgens vroeg een hele slechte doorstroming

Santpoort-Zuid

De vele scholieren die roekeloos de rotonde oversteken. En dan vooral als
ze uit Velserbroek komen en dan richting Driehuis gaan. Ze moeten
voorrang geven aan afslaand verkeer, maar doen dat niet. Daardoor staat
de rotonde vaak vast

Santpoort-Zuid

Door de toestroom van fietsers waardoor de doorstroming slecht is, maar

Santpoort-Zuid

Erg druk lang wachten

ook zeer gevaarlijke situaties ontstaan
(fietsers vanuit school hebben en nemen! Voorrang)
Santpoort-Zuid

Fietsers op rotonde zijn lastig te zien, afstand tussen afrit richting
Velserbroek en toerit fietsers vanaf Velserbroek is veel te kort wat kan
leiden tot gevaarlijke situaties

Santpoort-Zuid

Files op spitstijden

Santpoort-Zuid

Geen goede doorstroming, vooral na 07:00

Santpoort-Zuid

Gevaarlijk ihkv fietsers

Santpoort-Zuid

Gevaarlijk voor fietsers en brommers, en slechte doorstroming auto's

Santpoort-Zuid

Heel veel fiets verkeer op bepaalde tijdstippen waardoor het moeilijk is op
de rotonde te komen

Santpoort-Zuid

Het stroomt niet door vooral hagelingerweg,als je van de dreef richting
ijmuiden moet

Santpoort-Zuid

Komend vanaf de Santpoortse Dreef moet je vaak heel lang wachten,
omdat van de richting IJmuiden veel verkeer komt dat voorrang heeft

Santpoort-Zuid

Lang wachten bij rotonde

Santpoort-Zuid

Lange wachttijd vooral door fietsers

Santpoort-Zuid

Lange wachttijden

Santpoort-Zuid

Meestal veel te druk en gevaarlijk voor fietsers

Santpoort-Zuid

Met name met fietsers in de ochtend gevaarlijk. Savonds duurt het iets
langer, maar dat is niet zo'n probleem
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Santpoort-Zuid

Omdat het er vaak vast staat in de spits

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk vooral met fietsers

Santpoort-Zuid

Scholieren blokkeren doorgang

Santpoort-Zuid

Te druk

Santpoort-Zuid

Te druk

Santpoort-Zuid

Te weining doorstroming in de namiddag

Santpoort-Zuid

Tussen 8.00 en 8.30uur nauwelijks door te komen vanwege scholieren op
de fiets die voorrang nemen zonder dit te hebben

Santpoort-Zuid

Vaak vertraging

Santpoort-Zuid

Vaak vertraging

Santpoort-Zuid

Vanuit de Dreef richting oost te lange wachttijden dor verkeer van links uit
Driehuis, de voorrang voor fietsers leidt op schooltijden tot veel te lange
wachttijd voor auto's

Santpoort-Zuid

Veel te druk tijdens spitsuur vanaf de santpoortse dreef kom je er slecht op.

Santpoort-Zuid

Zeker in donker o.a fietsverkeer,fietsers gevaarlijk

Santpoort-Zuid

Zeker rond spitstijd lange rijen

Velsen-Noord

Bij file op de 208 wordt deze route als sluiproute gebruikt en dat zorgt voor
overlast.

Velsen-Noord

Onoverzichtelijk wat de doorstroming geen goed doet.

Velsen-Noord

Ook hier teveel aanbod

Velsen-Noord

Tijdens de spits loopt het niet echt soepel door

Velsen-Zuid

Deze gebruik ik zeer regelmatig en vooral het fiets verkeer van en naar
school weten niet wanneer ze moeten stoppen en/of de rotonde op mogen
rijden.

Velsen-Zuid

Doorstroming verkeer is niet altijd goed, maar ook gevaarlijke situaties

Velsen-Zuid

Fietsers levengevaarlijk vooral smorgens met de scholieren

Velsen-Zuid

Gevaarlijke rotonde m.n. Voor fietsers

Velsen-Zuid

Lange wachttijd voor doorstroming

Velsen-Zuid

Loopt in weekenden vanaf Driehuis te vaak vol.

Velsen-Zuid

Te druk

Velsen-Zuid

Te veel (fiets-)verkeer komt uit v'broek

Velsen-Zuid

Te veel aanbod van verkeer,file vorming.

Velsen-Zuid

Te veel filevorming

Velsen-Zuid

Teveel verkeer , rotonde staat regelmatig vol

Velsen-Zuid

Vaak korte files, vooral in weekend

Velsen-Zuid

Vaak wachten

Velsen-Zuid

Zeer onveilige situatie voor fietsers in het bijzonder en tijdens spits rotonde
moeilijk toegankelijk
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Velsen-Zuid

Zeker als de scholen uitgaan wordt de rotonde vastgezet door lange sliert
fietsers van Vondellaan naar Hagelingerweg.

Velserbroek

Aanbod van fietsverkeer belemmert een goede doorstroning

Velserbroek

Als er veel aanbod is van fietsers , zeker bij grote groepen, dan is de

Velserbroek

Als er veel fietsers zijn ontstaan gevaarlijke situaties, oa schoolgaanden

Velserbroek

Altijd druk

Velserbroek

Bij grotere drukte wordt het onoverzichtelijk en laten mensen gaten

doorstroming voor het autoverkeer erg traag.

onbenut, waardoor de doorstroming inefficient wordt. Bovendien leggen
grote stromen fietsers in de spits de doorstroming voor auto's lam.
Velserbroek

Bij veel aanbod lange wachttijd

Velserbroek

De fietspaden vanuit velserbroek zijn voor het afslaande autoverkeer naar
velserbroek onoverzichtelijk.
De voetgangersoversteekplaats ligt er te dicht naast de rotonde

Velserbroek

De rotonte is meer ongegmak dan gemak

Velserbroek

De schoolgaande jeugd weet de regels niet voor rontondes

Velserbroek

Door het schoolverkeer naar/van Driehuis moet je als automobilist
voorrang geven en dus wachten

Velserbroek

Doordat fietser/brommer de verkeersregels aan hun laars lappen en
voorrang nemen door de rotonde op te gaan zonder te kijken. Aangezien
hier nooit een controle wordt uitgevoerd, zal deze situatie nooit
veranderen. Maar als een fietser aangereden wordt hierdoor is de
automobilist altijd de pineut. Door deze situatie staat het heel vaak vast.

Velserbroek

Doorstroming is onvoldoende, daardoor filevorming

Velserbroek

Doorstroming is slecht

Velserbroek

Doorstroming niet soepel

Velserbroek

Druk, gevaarlijk voor fietsers

Velserbroek

Druk, onoverzichtelijk en levensgevaarlijk als fietser uit richting
Velserbroek die vanaf fietsstraat rotonde op moet.

Velserbroek

Drukke rotonde met fietsers, met name rondom schooltijden. De
fietsersovergang net na de rotonde geeft vetraging

Velserbroek

Drukke rotonde met gevaarlijk fietspad en haastige automobilisten

Velserbroek

Drukte fietsers auto's. Onduidelijke voorrangsregels

Velserbroek

Eigenlijk teveel verkeer wat binnendoor rijd naar Santpoort,Driehuis en
IJmuiden.

Velserbroek

Eng, fietsers en auto's rijden maar door, zonder te kijken vaak, heel
gevaarlijk; ik ervaar geen bewustzijn van het verkeer op de rotonde
(rekening houden, onvoorzichtigheid)

Velserbroek

Er is door de ruime opzet een situatie ontstaan waarbij fietsers altijd
voorrang denken te hebben. Zelfs politie agenten op de fiets snappen de
regels niet.
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Daardoor staat autoverkeer nodeloos lang te wachten. De rotonde "werkt"
namelijk niet als fietser gewoon doorrijden. Ga maar eens kijken als ze naar
school gaan of terugkomen. En nu is het een gewoonte voor alle fietsers om
maar domweg voorrang te nemen.
Velserbroek

Erg druk

Velserbroek

Erg druk; vaak files vanuit Velserbroek en Driehuis; gevaarlijke
fietsaansluiting vanuit Velserbroek

Velserbroek

Erg onoverzichtelijk. Veel schoolkinderen. Onduidelijke voorrangssitaaties
voor zowel auto als fiets.

Velserbroek

Fietsers (vooral scholieren vanuit Velserbroek) nemen voorrang. Zeer
gevaarlijk voor de fietsers en vertragend voor auto's.

Velserbroek

Fietsers blokkeren doorstroming

Velserbroek

Fietsers die zich onschendbaar achten op fietspad, vaak niet goed
zichtbaar, te smal voor hoeveelheid verkeer voo goede doorstroming, 9 van
de 10 keer een paniekstop om geen brommer of fietser op de motorkap te
krijgen.

Velserbroek

Fietsers mn scholieren nemen hier massaal voorrang, is vaak
levensgevaarlijk. De verkeersstromen in de spits lijken te groot voor een
rotonde.

Velserbroek

Fietsers nemen voorrang wachten niet waardoor auto's langer in de rij
staan, en er wordt door automobilisten geen richting aangegeven waardoor
je onnodig langer staat te wachten

Velserbroek

Fietsers, komend van de Dreef, vooral jongelui, stoppen niet voor de
haaientanden. Als je rijdend op de rotonde af wilt slaan naar de Dreef
levert dat gevaarlijke situaties op.

Velserbroek

Gevaar fietsers/scholieren

Velserbroek

Gevaarlijk voor fietsen en doorstroming duurt te lang

Velserbroek

Gevaarlijk voor fietsers

Velserbroek

Gevaarlijke rotonde voor fietsers met slechte doorstroming voor auto's

Velserbroek

Gevaarlijke rotonde voor fietsers. Zij kunnen de rotonde snel een
eenvoudig oprijden en hebben vervolgens voorrang.

Velserbroek

Heel gevaarlijk voor fietsers. Schandalig gewoon.

Velserbroek

In de spits hoogaanbod fiets/auto verkeer. De voorrangs regels van
fiets/auto verkeer op de zelfde rijbaan op de rotonde geeft een slechte
doorstroming van de aansluitingswegen.

Velserbroek

In de spits is er bijna geen doorkomen aan.

Velserbroek

In de spitsuren veel verkeersaanbod en langzame doorstroming.

Velserbroek

Kan het aanbod niet aan in de spits.

Velserbroek

Krapte voor goede doorstroming, verwacht verslechtering met komst
HOV.

Velserbroek

Lange rijen

Velserbroek

Lange rijen op zaterdag, stroomt slecht door

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

171

Onderzoek Verkeer
Velserbroek

Lange rijen wachtende auto's, daardoor slechte doorstroming

Velserbroek

Levensgevaarlijk voor fietsers vanuit de Velserbroek die de rotonde
oprijden

Velserbroek

Met name in ochtend en avondspits teveel verkeersaanbod

Velserbroek

Met name vanaf Velserbroek is het tijdens spitstijden zeer slecht qua
doorstroming, door opgang rotonde en daarvoor door stoplichten na de
fly-over

Velserbroek

Onduidelijkheid fietsers/scooters vanuit velserbroek die meteen rotonde
opschieten! (Grote rotonde vanaf velserbroekse dreef)

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Opstopping/file

Velserbroek

Problemen en gevaarlijke situatie rondom scholieren op de fiets

Velserbroek

Problemen met fietsen houden zich niet aan regels

Velserbroek

Slechte doorstroming mede door de niet meer in gebruik zijnde
lijnbusstrook en de diverse fietsroutes.

Velserbroek

Slibt op elk mogelijk tijdstip helemaal dicht

Velserbroek

Staat te vaak vast

Velserbroek

Staat vaak vast ivm veel fietsverkeer vooral scholieren

Velserbroek

Staat vaak vast,

Velserbroek

Stroomt niet goed door

Velserbroek

Stroomt wel door maar erg langzaam, voor fietsers zeer tevreden, dus al
met al is dit voldoende

Velserbroek

Stroopt op waar het moet doorstromen, fietsers schieten hier de weg op

Velserbroek

Te druk tijdens spits

Velserbroek

Te lange wachttijden

Velserbroek

Te trage doorstroming

Velserbroek

Te veel doorgaande verkeer ook nog veel fietsers, voor somige onduidelijk

Velserbroek

Te weinig capaciteit

Velserbroek

Te weinig capaciteit, filevorming

Velserbroek

Teveel aanbod van verkeer waardoor weggedeelte tussen rotonde en oprit
A208 Ri Haarlem vast komt te staan

Velserbroek

Teveel verkeersaanbod voor een rotonde. Het is en blijft een doorgaande
weg voor 3 gemeente delen en Haarlem. De randweg wordt hiervoor niet
gebruikt

Velserbroek

Tijdens de spits kom je daar bijna niet over door de fietsers die allemaal
naar school gaan en voorrang hebben. Ik vind het een zeer gevaarlijke
rotonde en je moet zeer goed opletten op de fietsers, vooral in het donker.

Velserbroek

Traag zodra het iets druk is

Velserbroek

Trage doorstroming m.b.t. De rotonde

Velserbroek

Vaak lang wachten
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Velserbroek

Vaak lange wachttijden in de spits, fietspaden mn vanaf de velserbroekse
dreef de rotonde gevaarlijk, onoverzichtelijk

Velserbroek

Vaak vertraging, onduidelijke situatie met fietsers.

Velserbroek

Valt over het algemeen wel mee, maar in het weekend moet je deze weg
echt mijden. Je doet er geheid een half uur over een stuk van nog geen 10
minuten.

Velserbroek

Vanaf de dreefbrug tot aan de rotonde en vanaf deze rotonde tot de
rotonde in Driehuis, zijn er in de spits lange rijen en een trage
doorstroming. Lijkt me ook niet fijn voor de bewoners.

Velserbroek

Vanaf driehuis naar santpoort stroomt het slecht door

Velserbroek

Veel fietsers vanuit Velserbroek nemen voorrang op de rotonde.
Doorstroming auto's vanuit Velserbroek kan beter.

Velserbroek

Veel irritatie met spitsuur vanwege scholieren die totaal geen idee hebben
wat voorrangsregels zijn.

Velserbroek

Veel opstoppingen tijdens spits

Velserbroek

Veel te druk, vooral tijden spits uren, slechte doorstroming

Velserbroek

Verkeer stroopt vaak op. Veel aanbod.

Velserbroek

Voor auto's is het wel te doen, eeen fietser mag blij zijn wanneer hij niet

Velserbroek

Vooral in de spits staat er een hele rij omdat er maar een weg is dus geen

omver wordt gereden of gesneden door automobilisten
andere mogelijk heden
Velserbroek

Zeer drukke en gevaarlijke rotonde voor alle weggebruikers. Mensen
geven summier richting aan wat verwarrend is. Er zijn vaak opstoppingen
vanuit Velserbroek.

Velserbroek

Zeer gevaarlijke rotonde honderden school gaande kinderen passeren deze
rotonde is al heel vaak ongelukken gebeurd jeugd fiets vaak zonder te
kijken rotonde op zelfs automobilisten scheuren met hoge snelheid de
rotonde op.
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de doorstroming van het verkeer bij
de locatie Rotonde Waterloolaan – Driehuizerkerkweg – Van den Vondellaan - Driehuis.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Altijd druk

Driehuis

Altijd druk en veel opstopping door afslaand verkeer

Driehuis

Drukke toegang

Driehuis

Erg druk, zeker bij veel fietsers en uitgaande scholen zeer lastig

Driehuis

Fietsers uit santpoort naar dorp zijn vogelvrij

Driehuis

Gedurende spits uren vaak verstopt

Driehuis

Driehuis

Geen goede doorstroming omdat er veel te veel verkeer cq vracht verkeer
door komt vooral op de spits uren heb eens geturfd in de middag gemiddeld
100 auto,s per minuut
Gevaarlijk ivm fietsers

Driehuis

Gevaarlijk, fietsers op de autoweg, onoverzichtelijk

Driehuis

In zomer veel hind er verkeer ijspaleis

Driehuis

Men rijdt te hard op de rotonde af

Driehuis

Onoverzichtelijk en te druk

Driehuis

Onveilig voor fietsers en stroomt niet door als kinderen naar en van school
gaan.
Probleem met (brom)fietsers

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Rondom start en einde school loopt het hier helemaal vast, want te veel
verkeer over deze route. In zomer zeer gevaarlijke situaties op hoek bij
ijspaleis.
Rotonde ijspaleis gevaarlijk door bezoekers van het ijspaleis; rotonde bij
nic.beetslaan ook gevaarlijk voor fietsers
Te druk kruispunt, lastig om op te rijden

Driehuis

Te krap aangelegde rotonde. In combinatie met in vlagen veel verkeer
(begraafplaats) driehuizerkerkweg en reuring rond ijspaleis
Te veel verkeer

Driehuis

Te veel verkeer door driehuis

Driehuis

Driehuis

Te veel verkeer voor te nauwe doorstroming. Het staat te vaak vast daar. Er
hoort niet zoveel verkeer door een woonwijk te rijden. Fietsers/ auto's en
rotondes blijft een onveilige combi. Onverlichte fietsers zijn niet te zien bij
afslaan, scooters scheuren vaak de rotonde op en als automobilist ben je de
klos als je niet op tijd op je remmen staat. Heel irritant
Vanuit driehuizerkerkweg ( deel bij de jan campertschool) vaak heel
gevaarlijk. Auto's al richting aangegeven dan niet driehuizerkerkweg
in,maar waterloo laan.
Veel is de driehuizerkerkweg niet toegankelijk door de aldaar geparkeerde
auto's oorzaak ijs paleis
Voor auto's veel stagnatie van welke kant je ook komt; ook een continue
stroom van fietsers belemmeren soepel autoverkeer de rotonde op en af. 'S
zomers veel hinder van parkerende bezoekers van het ijspaleis.
Zeer onoverzichtelijk en lange wachttijden afslaan richting driehuis.

IJmuiden

Als fietser?scooterrijder krijg je vaak geen voorrang, levensgevaarlijk

Driehuis

Driehuis
Driehuis

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

174

Onderzoek Verkeer
IJmuiden

Als ik daar langs moet s morgens is het altijd superdruk ivm die school

IJmuiden

Altijd files in de spits.

IJmuiden

Busverkeer doet zijn best, maar zijn ongelofelijke vertragers.

IJmuiden

Chaos met scholieren die meteen voorrang nemen als ze de rotonde
naderen. Chaos met brengende en halende ouders jan campertschool.
Crematoriumverkeer en ijspaleis

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

De driehuizerkerkweg is een vrij smalle weg en wordt in de zomermaanden
nog smaller gemaakt door het parkeergedrag van de ijscoklanten.
Door de school is het er s'ochtend nogal chaos

IJmuiden

Drukke kruispunt en lang wachten

IJmuiden

Drukte

IJmuiden

Een cluster van scholieren ijsjes likkers autoverkeer.

IJmuiden

Eigenlijk alleen met name ter hoogte vd hockeyvelden wil de doorstroming
wel eens belemmerd worden in de spits en bij het open of uitgaan vd school
Erg druk, ivm schoolgaande kinderen, veel files in de ochtend.

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Fietsers gedragen zeer asociaal waardoor autverkeer enorm veel hinder
ondervind.
File vorming

IJmuiden

File,en helemaal als de school aan /uit gaat,ijspaleis bezoekers!!

IJmuiden

Hier teveel verkeer voor het stukje weg

IJmuiden

In de spitsuren bij rotondes duurt het lang voordat je de weg kan vervolgen.
Het scheelt al dat het huisvuil niet in de spits wordt opgehaald, maar na de
spits. Een hele vooruitgang!
In spits veel te druk.

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

In zomer onoverzichtelijk door bezoekers ijspaleis en vaak een te grote
stroom verkeer vanaf 14,30 al
Is vrij onoverzichtlijk de straten die er op uitkomen zitten te dicht bij elkaar

IJmuiden

Lange rij vanuit driehuis naar ijmuiden

IJmuiden

Mede door het fietspad en racende brommers etc. Gevaarlijk

IJmuiden

Mis rotonde voor doorstroming

IJmuiden

Onoverzichtelijk vanwege fietsverkeer

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor fietsers

IJmuiden

Onoverzichtelijk, een rotonde zou beter zijn.

IJmuiden

Onoverzichtelijk, met het fiets verkeer.

IJmuiden

Ontzettend druk

IJmuiden

Ook hier is de doorstroming vaak laag.

IJmuiden

IJmuiden

Op de drukke momenten staat het vast vanuit ijmuiden op de
heerenduinweg tot aan deze rotonde, onacceptabel, mensen gaan vervolgens
door dorpskernen rijden met alle gevolgen van dien....
Slecht overzicht (zebrapad ligt te dicht na rotonde en is niet te zien komende
vanuit driehuis naar ijmuiden, valt niet op te anticiperen)
Slecht overzicht fietsers

IJmuiden

Slechte doorstroming sta vaak vast voor niks

IJmuiden

S'morgens grote opstopping wegens groot verkeersaanbod.

IJmuiden
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IJmuiden

IJmuiden

S'morgens wordt het verkeer gehinderd door over ijverige klaar overs die
geen idee hebben wat ze staan te doen
Staat vaak vast. Maak me hier zorgen over. Het is vaak dat heel velsen
onbereikbaar is zowel om er in te komen als om er uit te gaan. Meer
toegangswegen zijn hard nodig voor de veiligheid
Stoplichten zouden hier niet misstaan,zeker vanwege de scholen die het
verkeer vaak ophouden
Te druk

IJmuiden

Te druk

IJmuiden

Te lang wachten

IJmuiden

Te slechte doorstroming van het verkeer in de spitsuren.

IJmuiden

Te vaak opstopping door verkeersdrukte

IJmuiden

Vaak file in spits bij school

IJmuiden

Vaak opstoppingen in spits

IJmuiden

Valt wel mee alleen erg druk met fietsers

IJmuiden

Vanuit driehuizerkerkweg vaak weing ruimte ivm met drukte bij ijspaleis.

IJmuiden

Veel gevaarlijke situaties omdat veel fietsers niet weten wat haaientanden
zijn.
Veel last van overstekende schoolkinderen

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Santpoort-Noord

Veel verkeer van fietsers die te lui zijn om richting aan te geven. Daardoor
vaak onnodig stoppen.
De stroom voetgangers die gebruik maken van het zeebrapad is te uitgerekt
als dat compacter is zal de doorstroming aanzienlijk verbeteren
Drukte school en ijspaleis, veel fietsers/scholieren

Santpoort-Noord

Gevaarlijk

Santpoort-Noord

Gevaarlijk vooral als de kinderen de school verlaten door minder goed zicht

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Gewoonweg gevaarlijk
te druk met verschillende deelnemers
Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Problem met fietsers en brommers die veel te hard rijden

Santpoort-Noord

Rond aanvang en sluiting school is het vaak erg druk.

Santpoort-Noord

Vaak langere wachttijd

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid

Vooral tijdens schooltijden wordt het verkeer ernstig belemmerd door de
fietsende schooljeugd.
Door drukte rondom ijspaleis in de zomer kan je vanaf de
driehuizerkerkweg slecht langs, door het hele jaar heen regelmatig files
Fietsers gevaarlijk!!!!!

Santpoort-Zuid

Iets minder moeilijk

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk punt door school gebruik, iedereen gebruikt de rotonde

Santpoort-Zuid

Te druk

Santpoort-Zuid

Veel fietsers en voetgangers overzicht onvoldoende gevaarlijk

Velsen-Noord

Teveel aanbod

Velsen-Noord

Tijdens de spits loopt het niet echt soepel door

Velsen-Zuid

Afslag driehuizerkerkweg (zuidkant) met ventweg en fietsers is gevaarlijk.

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid
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Velsen-Zuid

Een tragedie. Sta soms tot 10 minuten stil bij links afslaan richting driehuis

Velsen-Zuid

Fietsers het grootste probleem

Velsen-Zuid

Gevaarlijke rotonde m.n. Voor fietsers

Velsen-Zuid

Heel veel verkeer, special op tijden dat kinderen naar en van school komen,
bij regenachtig weer een drama. Dat is overgens ook het geval voor minister
van houtenlaan naar waterloolaan.
Moeilijk oversteken voor iedereen, fietsers, auto's. Lange wachttijden om
veilig over te komen, vooral spitstijden
Onoverzichtelijk vanuit richting spoorwegovergang

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velserbroek

Te veel auto's en fietsers die naar het crematorium gaan en/of bezoekers van
het ijspaleis/valerius/oma's kamer
Veel verkeer waardoor verkeer van minister van houtenlaan niet op de
waterloolaan kan komen en daardoor geen goede doorstroming
Vooral tijdens het einde van de schooltijd zorgt dit voor vetraging

Velserbroek

Als er veel aanbod is van fietsers , zeker bij grote groepen, dan is de
doorstroming voor het autoverkeer erg traag.
Als het vast staat kun je geen kant op

Velserbroek

Altijd druk

Velserbroek

De schoolgaande jeugd weet de regels niet voor rontondes

Velserbroek

Velserbroek

Door het schoolverkeer naar/van driehuis moet je als automobilist voorrang
geven en dus wachten
Door ligging van rotonde is komende uit driehuizerkerkweg er te weinig
ruimte om in te voegen ook voor fietsers is het krap. Beter was het de
rotonde noordelijker te leggen.
Doorstroming op waterloolaan bij drukte vaak een ramp, zeker als er veel
mensen richting hockeyclub moeten. Verkeer stagneert daardoor.
Druk, gevaarlijk voor fietsers

Velserbroek

Fietsers

Velserbroek

Het blijft altijd gevaarlijk, fietsers op een rotonde

Velserbroek

Met name door ijspaleis op de hoek is het in de zomer vaak chaotisch en
ontstaan opstoppingen
Onoverzichtelijk

Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Ook hier is het oppassen met fietsers die gewoon doorrijden ondanks de
haaientanden.
Op drukke momenten is er geen doorkomen aan en er zijn geen alternatieve
betere routes.
Oversteekplaatsen voor voetgangers zitten te dicht op de rotonde waardoor
je soms in de remmen moet als er na passeren rotonde iemand over gaat
steken. Je let al op fietsers en andere auto's en als de ijssalon open is parkeert
men het liefst "in" de ijssalon. Op de straat pal ervoor.
Problemen met fietsen houden zich niet aan regels

Velserbroek

Rommelig

Velserbroek

Te druk

Velserbroek

Te druk

Velserbroek

Te weinig capaciteit

Velserbroek

Traag zodra het iets druk is

Velserbroek

Trage doorstroming

Velserbroek
Velserbroek
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Velserbroek

Trottoir te kort op rotonde

Velserbroek

Vaak lang wachten

Velserbroek

Veel auto's en fiets

Velserbroek

Veel te druk zeker met de school vlakbij. Je stast soms in santpoort al stil.
Voor de rotondes in driehuis.
Vooral rond de tijden dat de schooldag begint en eindigt is het hier
gevaarlijk en goed oppassen. Verder heb je hier filevorming door de ouders
die hun kinderen van en naar school brengen
Zeer onoverzichtelijk.

Velserbroek

Velserbroek
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Toelichtingen over welke andere locaties (dan de hiervoor reeds genoemde) binnen de
gemeente Velsen men ontevreden is wat betreft de doorstroming.
Plaats

Toelichting

Driehuis

A208 richting Velsertunnel

Driehuis

A9 naar Velserbroek. Zou direct moeten

Driehuis

Aansluiting Minister van Houtenlaan/Vondellaan. Veel te gevaarlijk en
slechte doorstroming
Andere rotonde in driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis

Bereikbaarheid Diehuis indien er weer eens een te hoge vrachtwagen voor
de Velsertunnel stilstaat (trouwens bijna altijd aan de zuidzijde van de
Velsertunnel).
Bij huis Ter Hage aan de Lodewijk van Deijsellaan. Te weinig
parkeerplaatsen zijn er , waardoor er verkeerd geparkeerd wordt op de
hoek met de Bosboom Toussaintlaan .Overzicht als daar de straat uit
gereden wordt is slecht en vaak moet 1van de auto's eerst achteruit rijden
om een andere auto door de Lodewijk van Deijsellaan te kunnen laten
passeren. Hier gaan ongelukken gebeuren
Bij terugkeer van strand rechtsaf

Driehuis

De komende, langdurige sluiting van de Velsertunnel in 2014/2015

Driehuis

De vd Vondellaan. Het drukke verkeer deelt het dorp Driehuis in 2 delen.

Driehuis
Driehuis

Door de rortondes in Driehuis en Santpoort-N staat de
Hagelingerweg/Vondellaan/Zeeweg vaak helemaal vol
Doorstroming door Driehuis

Driehuis

Driehuizerkerkweg bij ijspaleis en Crematorium (door geparkeerde auto's)

Driehuis

Driehuis

Driehuizerkerkweg van Begraafplaats naar ijspaleis, zomerdag niet door te
rijden. En de Wolff en Dekenlaan doorstroming bij voetbal of school
evenementen lopen die dicht. Fietsers rijden ook met 3 a 5 naast elkaar.
Vliegen uit de scholen tevens Nic,Beetslaan, staan vol met geparkeerde
auto's.
Driehuizerkerweg van ijspaleis tot Crematorium, Duin en Duin en
Kruidbergerweg en Nicolaas Beetslaan
Hagelingerweg

Driehuis

Hagelingerweg vdvondellaan

Driehuis

Driehuis

Het aantal invaliden parkeer plaatsen in de buurt van de winkels er is er
precies een bij de kerk die niet altijd voor invaliden beschikbaar is
Het begin van de Lange Nieuwstraat. Op de rotonde wordt je ingehaald
door scooters die te hard rijden komend van de planetenweg en geen
rekening houden met andere verkeersdeelnemers
Het kruispunt Min van Houtenlaan / Waterloolaan. Onveilig voor zowel
fietser als automobilist.
Het kruispunt voor de Hockeyclub de Strawberries. Een rotonde zou het
aantal zeer onveilige situaties door aanrijdingen verminderen. Het
oversteken met auto of te voet is dramatisch en niet verantwoord.
In de middag rond 17:00 vanuit driehuis richting santpoort. Rotonde zorgt
voor vertraging van rechtdoorgaand vekeer richting santpoort noord
In Santpoort en Driehuis bij storing in Velsertunnel

Driehuis

Kromhout en weg naar strand

Driehuis

Driehuis

Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis
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Driehuis

Kruising minister van Houten laan en Waterloolaan

Driehuis

Kruising minister van houten laan en zeeweg/waterloolaan. Hier kan beter
een grotere rotonde komen.
Kruising Minister van Houtenlaan/Waterloolaan.

Driehuis
Driehuis
Driehuis
Driehuis

Kruising van den Vondellaan met min van Houtenlaan. Wordt tijd voor
een rotonde
Kruising Waterloolaan en Minister van Houtenlaan

Driehuis

Kruising waterloolaan/minister van houtenlaan, als je vanaf telstar stadion
naar driehuis wil
Kruising Zeeweg/van Houtenlaan/Waterloolaan.
Zo snel mogelijk een rotonde aanleggen.
Kruispunt Minister van Houtenlaan met Zeeweg/Waterloolaan, druk en te
weinig ruimte in middenberm Waterloolaan om met auto te stoppen om
Waterloolaan op te rijden vanaf Minister van Houtenlaan
Lange nieuwstraat

Driehuis

Min van houtenlaan - waterloolaan

Driehuis

Min. Van Houtenlaan naar Waterlooweg

Driehuis

Min. Van Houtenlaan/Waterloolaan. Hier rotonde maken.

Driehuis

Min.v.houtenlaan ri. Driehuis

Driehuis
Driehuis

Min.van houtenlaan - waterloolaan zeer druk tijdens spits kan je daar haast
niet oversteken
Minister v Houtenlaan naar waterloolaan. Staat altijd vast 's middags.

Driehuis

Minister van Houtenlaan Waterloolaan

Driehuis

N208 had gewoon een autoweg moeten blijven

Driehuis

Nicolaasbeetslaan: in de ochtend veel ouders die kinderen naar school
brengen. Gevaarlijk omdat het 2 richting verkeer is en er eigenlijk maar een
auto past. Kinderen op de fiets wegbrengen is gevaarlijk met de
langsscheurende auto's.
Nieuwe stoplicht bij afslag zeewijk naar kromhoutstraat

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis

Onder het spoorviaduct Driehuis bij regen en gladheid gevaarlijke situatie.
Je kunt geen kant meer op als het vast zit.
Op Driehuizerkerkweg, zijnde 30 km gebied, rijdt 65% veel te hard en geeft
rechts geen voorrang.
Orionweg/pleiadenplts, orionweg/linnaeusstr,waterloo/min.houtenweg,
lange nieuwstr/zeeweg
Orionweg: twee kruispunten: aan begin met lineusstraat en bij
pleiadenplantsoen
Overgang naar driehuis bij strwaberries, zeer gevaarlijke oversteek zeker
voor kinderen en in de spits bijna niet over te steken met kinderen of de
auto. Ook donker, druk, sluipverkeer op die plek.
Overgang waterloolaan minister van houtenlaan

Driehuis

Oversteek De Weersplantsoen Santpoort Noord naar Hagelingenweg.

Driehuis

Oversteek velserduinweg lange Nieuwstraat. Bij de Hema

Driehuis

Rotonde velserbroek 's ochtends door alle scholieren die naar driehuis
moeten
Sluizen

Driehuis
Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis
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Driehuis

Driehuis

Stoplichten vanuit Santpoort Noord naar Velserbroek voor de 'flyover'
gaat op rood terwijl verkeer uit Velserboek nog groen licht heeft en door
mag rijden. Kruising minister van Houtenlaan en Waerlolaan tijdens de
spits.
Van den vondellaan om 16.00 uur Ma-VR als de school uitgaat staat het bij
ons voor de deur stil, kan je er niet in of uit op je eigen oprit
Van houtenlaan - waterloolaan

Driehuis

Vanaf de minister van houtenlaan naar de waterloolaan

Driehuis

Vondellaan in Driehuis

Driehuis

Waterloolaan /minister van houtenlaan

Driehuis

Waterloolaan/ Min. Van Houtenlaan, vooral in de spits.
Rotonde Drh.kerkweg/Vondellaan gedurende de school aan/uit periode.
Met name daar de fietsende scholieren voorrang nemen en geen richting
aangeven bij het verlaten van de rotonde.
Waterloolaan/Minister van Houtenlaan
Heerenduinweg/Zeeweg
Wolff en dekenlaan en nicolaas beetslaan

Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis

Zeeweg, Minister van Houtenlaan, Waterloolaan. Zeer gevaarlijke
kruising!!
Zeeweg/ waterloolaan/ van houtenlaan
ontbreeken zebras bij ijspaleis en rotondo driehuis bij station
Zeeweg/minister van houtenlaan/waterloolaan

IJmuiden

Aansluiting met amsterdamseweg

IJmuiden

Aansluiting naar a9

IJmuiden

Afslag Lange Nieuwstraat / Marktplein. Zebrapad ligt te dicht bij het
fietspad. Moet stoppen voor fietsers, die recht doorgaan, direct bij
optrekken een zebrapad. Te weinig ruimte
Afslag Zeeweg(driehuis) > Minister van houtenlaan

Driehuis

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Amsterdamse weg, sluipverkeer via spaarnwoude wat voor minder goede
doorstroming zorgt
Bellatrixstaat planetenweg,te nauw een drempel druk

IJmuiden

Bij de Hema, Linaeusstraat veel te smalle bocht

IJmuiden

Bij de hockey in Driehuis als je vanaf Telstar aankomt.

IJmuiden

Bij de Vomar en de Deka markt in zeewijk

IJmuiden

Dat omrijden bij zeewijk winkelcentrum duurt ontzettend lang!

IJmuiden
IJmuiden

De (vernieuwde) aansluitingen vanaf het industrieterrein op de
Kromhoutstraat in ijmuiden ivm het ronduit belabberde zicht.
De afslag bij de Hema ( op de langenieuw )

IJmuiden

De algehele doorstroming. Twee in en uitgangswegen zijn te weinig!

IJmuiden

De andere rotonde die genoemd wordt in Driehuis. Ook hier gevaarlijke
situaties door fietsers/scholieren die de rotonde oprijden en de zebra vlak
na de rotonde.
De brug over de kleine sluis is veel te vaak dicht, vaak om een zeilbootje
door te laten
De Dokweg/Raafstraat vanaf de Dokweg de Raafstraat linksaf nemen is
een hele onderneming, vaak is de opstelplaats voor het verkeerslicht vol,
dus moet je wachten op groen licht maar als het druk is en tegelijkertijd
krijgt de Kromhoutstraat voor rechts ook groen moet je soms een flinke tijd

IJmuiden
IJmuiden
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wachten.
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

De gehele Lange Nieuwstraat is vreselijk in de spits als je deze moet
oversteken per auto.
De halkade. De geparkeerde auto's bij de visrestaurants en de ladende
vrachtauto's verder op zorgen regelmatig voor opstopping.
De julianakade. Door de geparkeerde auto's aan de kant tegenover de
huizen wordt de weg te smal voor 2 richtingen autoverkeer.
De Kennemerlaan. Er staan zo vaak auto's 'geparkeerd' op de weg of half
op het fietspad. De politie zou hier eens een week bekeuringen moeten
uitdelen. Dan is het budget van de gemeente Velsen zo rond.
De kruising orionweg/planetenweg en kruising Linnaeus straat/
havenkade. Rotondes zouden hier op zijn plaats zijn...
De kruising Overbildtweg met de Hagelingerweg is een echter ramp. Zeer
onoverzichtelijk als je vanuit de Overbildtweg komt. Ik snap niet dat het
trottoir aan beide zijden niet voorzien gaat worden van extra palen of
driehoeken om het parkeren geheel te voorkomen.
De langenieuwstraat bij het afslaan hema of marktplein mensen moeten
hier echt 4 paar ogen hebben wie dit heeft uitgedacht woont hier vast niet
de kennemerlaan ook zo iets je moet een fietspad over om te kunnen
parkeren of weg te rijden dan hebben we nog einde van de kennemerlaan
bij de rotonde ook kunstwerk van de gemeente woon hier vlakbij al 40 jaar
gebeurde weinig of niets sinds aanleg rotonde gebeuren er regelmatig
ongelukkendaarvoor bijna nooit omdat men er heel voorzichtig reed daar
er 5 straten op uitkomen
De Minister van Houtenlaan naar de Waterloolaan

IJmuiden

De nieuwe verkeerslichten bij de dokweg / raafstraat, die voor die nieuwe
busbaan aangelegd zijn, kunnen 's avonds na 19.00 uur geheel uitgezet
worden. Het is dan eerder een rem dan dat het de doorstroming
bevorderd. Terwijl er niets aankomt moet je verplicht stoppen en wachten,
dit is bovendien milleu onvriendelijk.
De sluis bij problemen in de velsertunnel

IJmuiden

De sluizen worden wel eens onnodig de doorgang belemmerd

IJmuiden

IJmuiden

De tunnel dicht woensdag 27 dec. Van 17.45tot 19.45 staan
te bibberen bij de bushalte en om de 15 minuten de bus zien
vertrekken naar Haarlem.
De twee kruisingen tussen havekade en orionweg en de kruising bij de
raafstraat en orionweg zijn twee kruisingen die heel erg gevaarlijk zijn niet
goed te overzien door parkeerde auto's in de parkeer vakken
De verschrikkelijk lange tijd die de Lange Nieuwstraat nu al onder
constructie is. Tevens lijkt het wel of heel ijmuiden te gelijk op de schop
ligt.
De weg langs het kanaal richting Amsterdam. Ook onnodig slechte
doorstroming. Begint al bij de vuilstort.
Diverse plekken

IJmuiden

Dokweg

IJmuiden

Dokweg tot aan Tennishal

IJmuiden

Dokweg bus stop,Kerkstraat busstop,Noostraat info IJMUIDEN flessenhals
naar ijmuiderstraatweg,situatie lineusstraat bocht bij haven
museum(levens gevaarlijk,lineusstraat /dokweg na aanpassing levens
gevaarlijk,gaarne zou ik het een en ander willen toelichten,voorbeeld
Leeuwarden!

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Dokweg ter hoogte van tennishal. Belachelijke kruising en ook nog eens
stoplichten
Doorstroming richting Amsterdam-Westpoort

IJmuiden

Doorstroming van de rotondes Santpoort/Driehuis op de tijden dat de
lagere en middelbare scholen uitgaan
Driehuizerkerkweg en duin en kruidbergerweg

IJmuiden

Duin en kruidbergerweg door de vele fietsers

IJmuiden

Duin en kruidbergerweg. Ter hoogte van westerveld

IJmuiden

Einde /begin Lange Nieuwstraat richting de Noostraat

IJmuiden

IJmuiden

Er zijn heel veel locaties in de gemeent te noemen die onveilige situaties
opleveren. Denk alleen maar aan de vele zijstraten die vanwege het
onoverzichtelijke zicht, veelal veroorzaakt door de parkeergelegenheden
die bijna tot aan de hoek gesitueert zijn. - voorbeeld de ijmuiderstraatweg
met al zijn zijstraten.
Havenkade en de Orionweg. Verder mag ik de Vareniusstraat noemen. Er
komt van de Ijmuiderstraatweg - langs Multimate - veel verkeer door deze
straat en vice versa. Het gaat niet om automobilisten die hier wonen, maar
het is een door-rij-weg naar de Kennemerlaan toe.
Havenkade. Linneausstraat, geen tussen ruimte, de oversteek moet in 1
keer genomen worden.
Havenkade/linnaeusstraat

IJmuiden

Havenkade/orionweg

IJmuiden

Heel Velsen op het moment dat er voor de zoveelste keer een te hoge
vrachtwagen heeft gezorgd voor een dichte tunnel. Wat als er bij Tata iets
gebeurt? We kunnen als burgers nergens heen en nooddiensten kunnen
ook niets bereiken.
Hema ivm met winkelend publiek en ligging fietspad. Den k meer aan 1
richting verkeer tot marktplein en plein 45, liever heel langenieuw. Met
optie van doortrekken kanaaldijk voor het Witte theater, poptaplantsoen,
moerbergplantsoen, om een lus te creëren voor alternatief. Ook veel plaats
maken voor aan afvoer winkels zowel zelfde plek voor distributeurs al
klanten die met de auto wat ophalen.
Hema/Lange nieuw

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

Het gebied Duinwijk, Zeewijk, Planetenweg is net opnieuw ingericht,
ruimte voor auto's met fietspaden zoals bij de Primera winkel prins levert
bij het afslaan naar kleine straatjes gevaarlijke situaties op. Kruispunt
Pleiadenplantsoen / Orionweg, maak een Rotonde. Zorg voor goed
doorstroomwegen, ipv drempels en verkeersbelemmerende situaties te
creeren. Het kanaal is nog redelijk, maar sinds wegopbreking planetenweg
merk je duidelijk dat het industiegebied vanaf de kanaaldijk het met de
rontondes ook niet aankan. Goede ontsluitingswegen vanuit ijmuiden
zeewijk zijn belangrijk voor bewoners en toeristen.
Het nieuwe kruispunt op de dokweg/ kromhoutstraat. Vanuit de
amperestraat richting dokweg komen 3 verkeersstromen samen wat de
veiligheid en doorstroming niet bevorderd.
Het nieuwe verkeerslicht bij de hoek Dokweg/Kromhoutstraat/Raafstraat.
Dit zorgt ervoor dat iedereen moet wachten. Ook als de verkeersstroom
uitermate laag is. Tot en met snachts blijft dit verkeerslicht zijn cyclus
maken. Beter is het om te zorgen dat het verkeerslicht ingesteld wordt op
het aanbod. Dus als het aanbod van het verkeer laag is, oranje
knipperlichten. Dat bevordert de doorstroming!
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IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Het oversteken(vanuit Zeewijk) vanaf Lange Nieuwstraat langs de Hema,
vooral op een marktdag. Daar kom je ogen te kort, fietsers, voetgangers en
auto's. Sowieso een gevaarlijke situatie daar.
Het regelmatig stagneren van doorstroming bij de Velsertunnel.

IJmuiden

Het stoplicht bij Velsen zuid, als er 1 auto uit Velsen zuid komt moeten
talloze auto's uit ijmuiden daar op wachten.
Het stukje 1-richtingsverkeer op de Willemsbeekweg van Tuindersstraat
tot Zeeweg.
Hoek bij ing/ stadhuis,

IJmuiden

Hoek havekade orionweg

IJmuiden

Hoek min v houtenlaan - zeeweg

IJmuiden

Hoek Orionweg/Pleiadenpltsn

IJmuiden

Ijmuiderstraatweg

IJmuiden

Ijmuiderstraatweg

IJmuiden

Ijmuiderstraatweg, onoverzichtelijk met die vluchtheuvels met paaltjes.

IJmuiden

Ijmuiderstraatweg, systeem met wegversmalling werkt niet goed.

IJmuiden

Ik mijd de lange Nieuwstraat.

IJmuiden

Ik vind de Planetenweg smal geworden. Achteruit inparkeren durf je bijna
niet omdat er dan een opstopping volgt. Soms worden auto's niet goed
ingeparkeerd (niet dicht genoeg tegen de stoep) en wordt de weg nog
smaller.
In Santpoort Zuid Hinder van het instellen 50 km zone

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Ja bij drukte de sluizen, hier moet rekening mee gehouden worden met de
stoplichten.
Jp coenstraat / evertsenstraat

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan tussen Kennemerplein en de Julianabrug.

IJmuiden

Kennemerlaan waar veel auto's op het fietspad zijn geparkeerd.

IJmuiden
IJmuiden

Kennemerlaan, door het briljante ontwerp wordt er veel dubbel geparkeerd
wat overlast en onveilige situaties geeft.
Kennemerlaan, vanwege dubbel geparkeerde auto's en bestelbussen

IJmuiden

Kleine sluis, sluzencomplex

IJmuiden

Kruising bij het Politiebureau en De Noostraat

IJmuiden

Kruising bij visserijmuseum richting trawlerkade

IJmuiden

Kruising havenkade/linneausstraat is in de spits ook lastig en veel
belangrijker: onveilig!
Kruising Havenkade/Linneausstraat/Orionweg.
Kruising Orionweg/Raafstraat
Kruip-door-sluip-door-route door woonwijk, van begin (oostzijde)
Kennemerlaan via Evertsenstr., .P.Coenstr. Stukje De Ruyterstr.,
Kortenaerststr. Naar ijmuiderstraatweg. Kortsluitroute maken:
Evertsenstraat-v.d.Doesstraat.
Eenzelfde kortsluitroute tussen Moerbergplantsoen, nieuwe rotonde
Kennemerlaan, via v. Poptaplantsoen door het Homburgplantsoen met
nieuwe rotonde welke aansluit op zowel Wijk a. Zeeërweg als Kanaaldijk

IJmuiden
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IJmuiden

Kruising Havenkade/Orionweg en Pleiadenplantsoen/Orionweg

IJmuiden
IJmuiden

Kruising Heerenduinweg / Kruisberg / Scheiberglaan
stoplichten Dokweg / Raafstraat
Kruising kromhoutstraat strandweg

IJmuiden

Kruising Lange Nieuwstr. Zeeweg Kruising Zeeweg-weg naar het strand

IJmuiden

Kruising Lange Nieuwstraat Zeeweg plein 1945, omdat men komende van
de Zeeweg het kruisingsvlak niet vrijhoud
Kruising lineusstraat en havenkade (kruising net voorbij het havenmuseum

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Kruising Linneassstraat/Orionweg onoverzichtelijk
Vreemde bocht in de Linneasstraat wat dan lijkt op een versmalling
Kruising Marktplein is er geen overzicht doordat er bussen voor staan

IJmuiden

Kruising martplein met de kennemerlaan

IJmuiden

Kruising Minister van Houtenlaan - Zeeweg/Waterloolaan

IJmuiden

Kruising Orionweg en linnaeusstraat/dokweg

IJmuiden

Kruising orionweg pleiadeplantsoen

IJmuiden

Kruising Orionweg Raafstraat laat aan overzichtelijkheid te wensen door
geparkeerde auto's.
Kruising Orionweg/Pleiadenplantsoen. Door de geparkeerde auto's links
én rechts is het soms niet te zien of er verkeer komt van links/rechts. De
Gemeente heeft getracht e.e.a. Te verbeteren, maar dit is geen goede
verbetering geweest. De situatie is op de kruising nog altijd gevaarlijk.
Kruising Raafstraat - Kromhoutstraat. De stoplichten geven oponthoud.
Met de stoplichten uit stroomt het goed door.
Kruising Strandweg/ Kromhoutstraat
Komende van de strandweg, met een luxe auto, kan je het komende
verkeer van R niet goed zien en moet je doorrijden tot op het fietspad.
Kruising Velserduinweg - Lange Nieuwstraat: lange wachttijd vanuit de
zijwegen, van daaruit ongeduld en rare verkeerssituaties (met name voor
fietysers en voetgangers op de Lange Nieuwstraat
Kruising velserduinweg/L. Nieuwstraat

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Kruising waterloolaan / minister vna houtenlaan. Vanaf velsen zuid
linksaf richting driehuis is geen doen. Ook buiten de spits. Verkeerslichten?
Geeft ook mogelijkheid om in de rood-tijd bewoners zeeweg op te laten
rijden en oversteek vanuit ijmuiden zeeweg linksaf richting driehuis in de
spits over te kunnen steken.
Kruising Waterloolaan en Minster van Houtenlaan

IJmuiden

Kruising zeeweg - Langenieuw

IJmuiden

Kruising zeeweg heerenduinweg

IJmuiden
IJmuiden

Kruispunt bij Plein 1940-45....vaak file, omdat veel mensen niet goed
durven overtesteken met de auto en daardoor filevorming
Kruispunt havenkade met orionweg en linneusstraat

IJmuiden

Kruispunt havenkade/lineusstraat/orionweg

IJmuiden

Kruispunt lange nieuwstraat - hema

IJmuiden

Kruispunt lange nieuwstraat-zeeweg

IJmuiden

Kruispunt lange nieuw-zeeweg

IJmuiden

Kruispunt Linnaeusstraat / ijmuiderstrastweg/ Havenkade. Rotonde en
snel!!
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IJmuiden

IJmuiden

Kruispunt Linnaeusstraat/Orionweg-Havenkade
Kruispunt Raafstraat/Orionweg
Kruispunten Dokweg/Raafstraat
Kruispunt orionweg lineusstraat.

IJmuiden

Kruispunt orionweg linnaeusstraat

IJmuiden

Kruispunt Orionweg, Linnaeusstraat erg gevaarlijk en onoverzichtelijk!!

IJmuiden

Kruispunt pleadenplantsoen orionweg

IJmuiden

IJmuiden

Kruispunt Raafstraat/Pleiadenplantsoen en Orionweg. Een verschrikking
om over te steken.
Kruispunt Velserduinweg-Lange Nieuwstraat. Een opstelstrook in de as
van de weg zou veel verbeteren.
Kruispunt Waterloolaan/Minister van Houtenlaan - Driehuis. Een rotonde
zou hier wel uitkomst bieden.
Kruispunt Zeeweg/Zeeweg/Heerenduinweg
Oversteek/afslag Dekamarkt Santpoort-N
Dus ook de kruising Weertsplantsoen / Hagelingerweg
Lange nieuwstraat

IJmuiden

Lange nieuwstraat

IJmuiden

Lange nieuwstraat

IJmuiden

Lange nieuwstraat

IJmuiden

Lange nieuwstraat

IJmuiden

Lange nieuwstraat

IJmuiden

Lange nieuwstraat

IJmuiden

Lange nieuwstraat - plein 1945 / zeeweg

IJmuiden

Lange Nieuwstraat afslag Marktplein

IJmuiden

Lange Nieuwstraat bij Hema. Door drukte en voorrang fietsers en
voetgangers kun je niet van Velserduinweg snel naar de overkant. Ook is
er vanaf de ijmuiderstraatweg geen snelle doorgang naar het centrum. Die
stopt bij het Kennemerplein.
Over de voorgenomen sluiting van de Velsertunnel maak ik mij grote
zorgen. Als de tunnel nu dicht is, kom je ijmuiden niet meer in.
Lange Nieuwstraat- De Noostraat kruising vanaf centrum.

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Lange Nieuwstraat marktplein door 2 Fietspaden aan een kant van de weg.
Als automobilist zeer slecht zicht
Lange nieuwstraat, zeeweg

IJmuiden

Lange Nieuwstraat. Waarom 's morgens tijdens de spits een
reinigingswagen de goten laten reinigen?!
Langenieuw, kennemerlaan,dokweg

IJmuiden

Langenieuwstraat

IJmuiden

Levensgevaarlijk kruispunt Orionweg.

IJmuiden

Linksaf slaan vanuit de Grahamstraat naar de Planetenweg en links afslaan
vanaf de Minister van Houtenlaan naar de Waterloolaan.
Locatie Pontplein, komende vanaf de Kanaaldijk. Het duurt af en toe
relatief lang voordat het groen licht krijgt. Verkeer vanaf De Noostraat
heeft bijvoorbeeld al drie keer groen licht gehad, terwijl verkeer vanaf de
Kanaaldijk al die tijd nog steeds voor rood staat. Dit is echter niet altijd het
geval, maar het komt soms voor.

IJmuiden
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IJmuiden

IJmuiden

Meerdere, doordat het heel druk is met geparkeerde auto's is het zicht niet
altijd goed. Bv. Hoek zeeweg/groeneweg. Als er een auto geparkeerd staat
op de zeeweg heb je geen zicht op links
Min. V. Houtenlaan-Waterloolaan, Langemaad - Velserbroekse Dreef

IJmuiden

Minister van Houten linksaf de Waterloolaan op.

IJmuiden

IJmuiden

Minister van Houtenlaan - Waterlolaan
Goed idee zou zijn doorgaand verkeer over de oude spoordijk, en OV door
de woonkernen houden.
Minister van Houtenlaan - Waterloolaan

IJmuiden

Minister van Houtenlaan - Zeeweg

IJmuiden

IJmuiden

Minister van Houtenlaan / Waterloolaan. Algemeen waar mogelijk maak
een rotonde. Pontplien waarschijnlijk geen ruimte voor, daardoor somslang
wachten bij verkeerslichten.
Minister van houtenlaan kruizing waterloolaan

IJmuiden

Minister van Houtenlaan/ Waterloolaan.

IJmuiden

Minister van Houtenlaan/Waterloolaan

IJmuiden

N.l. De oranje straat vanaf de vishal moet je voor elke verkeer van rechts
stoppen terwijl de oranje straat een doorgangsweg is ook vind ik daar de
bushalte op een onhandige plaats de bus staat schuin en je kan er niet langs
leuk als het glad is zo ook de bushalte op de dokweg wie verzint het om
die te plaatsen voor een rotonde is niet over nagedacht maar verder zou ik
graag zien haaientanden in de breesaapstraat / frogerstraat / prins
hendrikstraat / kanaalstraat ik weet zeker dat het veel veiliger is over
veiligheid gesproken een lantaarnpaal meer op de middenberm
oranjestraat kan ook geen kwaad
Nieuw aangelegde kruising planetenweg / linaeusstraat. Als je vanf
planetenweg rechtsaf linaeusstraat in wilt gaan slecht zicht door rare bocht
in fietspad en geparkeerde auto's.
Kruising orionweg /pleiadenplantsoen.. Door de fietspaden en
geparkeerde auto's slecht zicht op kruisend verkeer.
Nieuwe drempels op de Heerenduinweg

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Nieuwe kruising Planetenweg-Linnaeusstraat. Deze is visueel slecht
overzichtelijk
Nieuwe kruispunt bij de tennishal (Dokweg Raafstraat/Pleiadenplantsoen) sinds de stoplichten daar staan is de
wachttijd aanzienlijk (en onnodig) toegenomen.
Nieuwe kruispunt orionweg,havenkade,linneausstraat
levensgevaarlijk ook de bocht bij het zeehavenmuseun van de
linneusstraat, als er een bus aankomt moet de auto achteruit anders kan de
bus de draai niet maken
Nieuwe situatie Planetenweg th saturnusstaat enz

IJmuiden

Oprit naar de Randweg bij Velsen-Zuid. Hier mag je 100 km per uur. De
mensen uit de tunnel rijden dit, maar omdat het niet duidelijk staat
aangegeven proberen veel mensen met 70 km per uur in te voegen wat
gevaarlijke situaties oplevert als het druk is.
Orionweg-raafstraat-plantenweg

IJmuiden

Overal waar buslijnnen bij het stoppen de rijbaan blokkeren

IJmuiden

Oversteek De Noostraat bij politiebureau

IJmuiden

Oversteek Minister van Houtenlaan/ Waterloolaan.
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IJmuiden

Oversteek naar andere kant langenieuw staat uit de zij straten.

IJmuiden

Planetenweg

IJmuiden

Planetenweg ,wat een gedrocht! Inparkeren levensgevaarlijk en uitstappen
kost je een deur !
Planetenweg beslist geen verbetering. Heel smal geworden waardoor
auto's die parkeren de weg blokkeren.

IJmuiden

IJmuiden

Kennemerlaan is ook niet veilig met de verhoogde fietspaden en de auto's
die daar dan overheen moeten om te parkeren. Ook veel auto's die tijdelijk
half op het fietspad staan.
Planetenweg!!!!

IJmuiden

Planetenweg, door werkzaamheden

IJmuiden

IJmuiden

Planetenweg, na de versmalling van de beide banen. Het weggedeelte is
zelfs voor 1 auto aan de zeer smalle kant. Bovendien het afslaan naar de
zijstraten gaat met groot gehobbel gepaard.
Planetenweg. Huidig vernieuwd traject is te smal. Tevens gevaarlijk punt
op afslag naar lineausstraat. Zebrapad pal achter het fietspad. Dit is vragen
om ongelukken. Denk ook maar een aan het kruispunt bij het marktplein
Planetenweg. Sinds veranderingen aan de weg is de doorstroom matig

IJmuiden

Planetenweg/lange Nieuwstraat rotonde

IJmuiden

Planetenweg/linneausstraat , lange Nieuwstraat (hema)

IJmuiden

Planetenweg-lineusstraat

IJmuiden

Pleiaardenplantsoen met Orionweg. Niet veilig

IJmuiden

Pleiadenplantsoen/ orionweg. Weet niet wie de plannen destijds bedacht
heeft om het helemaal om te gooien daar, maar het is puur onhandig
onoverzichtelijk en soms geen doorkomen aan. Had beter bij de oude
situatie kunnen blijven.
Plein 45

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Raafstraat -> Dokweg. Ik begrijp werkelijk niet waarom daar
verkeerslichten zijn geplaatst. Zolang ik in de gemeente Velsen woon, heb
ik daar zelden moeten wachten om de Dokweg op te rijden. Nu wacht ik
daar terwijl er geen enkel ander verkeer is wat mij belemmerd om de
Dokweg op te rijden.
Raafstraat, kruising linneausstraat/havenkade/orionweg, oversteken
velserduinweg/lange nieuwstraat
Raafstraat/ Orionweg het kruispunt zeer gevaarlijk voor voetgangers en
fietsers, auto,s zien niet dat zij moeten stoppen ( nog steeds niet. De
voorrang moet zijn Raafstraat rechts af Orionweg vise versa. Het overige
verkeer moet gewoon eerst stilstaan ivm de onoverzichtelijke situatie
Richting amsterdam slechte doorstroming vanwege te korte groenstand vri
bij de kruising a22
Richting Santpoort binnen door
Rijksweg richting ijmuiden,staat in de ochtend altijd vast al vanaf tunnel
Beverwijk omdat de rijbaan richting A9/amsterdam/westpoort erg kort is
en je dus gedwongen bent om ,ook al wil je links de Parkweg op,achteraan
te sluiten
Rotonde Dokweg Halkade.
Tevens levensgevaarkijke vluchtheuveltjes.
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IJmuiden

IJmuiden

Rotonde Gijzenveltplantsoen oversteek fietsers en brommers;
kruising L.Nieuwstraat/Marktplein (oversteek fietsers/brommers en
zebrapad). Wie verzint zoiets!;
Kennermerlaan (parkeerplaats auto naast fietspad) levensgevaarlijk bij
wegrijden en deur open auto
Rotonde santpoort noord - hagelingerweg.

IJmuiden

Sluiseiland

IJmuiden
IJmuiden

Sluisplein, zuidkant sluizen. Wanneer de sluizen open staan zit komt gelijk
het verkeer richting de Felison Terminal/halkade vast te staan.
Splitsing lange nieuwstr. Plein 45

IJmuiden

Splitsing Min. Van houtenlaan/waterloolaan, bij hockeyveld

IJmuiden

Stationsweg

IJmuiden

Stationsweg /velsen zuid richting velser tunnel doorstroom naar
amsterdamse weg
Stationsweg richting politiebureau. Je moet links voorsorteren, dat werkt al
niet. En het stroopt op, op de noostraat.
Stoplichten bij het zwembad aan de heerenduinweg

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Stoplichten richting Amsterdamse weg. Er is vaak 's ochtends file omdat
Velserbroek wel kan doorrijden en ijmuiden daarom niet. Verder
gebruiken veel mensen een sluiproute door spaarnwoude heen. Naar mijn
mening zouden hier ook stoplichten moeten komen. Doordat mensen deze
route nemen loopt het verkeer alleen maar meer vast.
T kruising L.Nieuwstraat / Zeeweg

IJmuiden

T-kruising Zeeweg/Heerenduinweg,ook als er iets is in de Velsertunnel

IJmuiden

Toegang zeewijkplein

IJmuiden

IJmuiden

Uitrit Appelboomstraat naar Zeeweg.
Vooral als er auto's (busjes staan geparkeerd vanuit richting Plein 40-45.
Ontnemen uitzicht.
Van houtelaan zeeweg

IJmuiden

Van houten/waterloo laan

IJmuiden

Van houtenlaan / waterloolaan

IJmuiden

Van houtenlaan waterloolaan

IJmuiden

Vanaf van Houtenlaan richting Driehuis

IJmuiden

Vanuit grahamstraat planetenweg opdraaien

IJmuiden
IJmuiden

Veel vernieuwde wegdelen met bochten zijn te smal in combinatie met busen vrachtwagens.
Velsen zuid ,richting haarlem

IJmuiden

Velserbroek

IJmuiden

Velserduinweg oversteken naar lange nieuwstraat ook hier gevaarlijk voor
voetgangers en fietsers stoplicht?
Velserduinweg richting Lange Nieuwstraat (Kruispunt) Velserduinweg
oversteek Cederstraat. Zeegweg oversteek Heerenduinweg(ri Driehuis)
Velsertunnel

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Verkeer vanaf station Driehuis richting ijmuiden. Het invoegen op
Hagelingerweg is drama!
Vhoutenlaan-Waterloolaan
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IJmuiden

IJmuiden

Volgens mij is het provinciaal, maar het betreft de Amsterdamse weg en de
kruizing waar veel auto's uit de velserbroek vandaan komen (sluiproute
door spaarnwoude). Op doordeweekse dagen stroopt het verkeer hier flink
op doordat iedereen op de 80km weg rekening houdt met het verkeer uit
spaarnwoude. Gevolg is een opstopping die soms verder gaat dan de
stoplichten bij de op en afrit van de tunnel.
Vondellaan Driehuis

IJmuiden

Vooral de Lange Nieuwstraat

IJmuiden
IJmuiden

Wanner komen snelbussen naar amsterdam? Of laat aub trein verbinding
maken.
Waterloolaan

IJmuiden

Waterloolaan met min, van houtenlaan

IJmuiden

IJmuiden

Weg over de sluizen vooral bij dichte Velser tunnel en geen verkeers
regelaars
X zeeweg Velserduinweg.
X velserduinweg heerenduinweg waar alle automobilisten door rood rijden
Zebrapaden direkt na afslag ...

IJmuiden

Zeeweg herenduinweg

IJmuiden

Zeeweg/heerenduinweg

IJmuiden

Zeeweg-heerenduiweg

IJmuiden

Zeeweg-herenduinweg

IJmuiden

Zeewijkplein (65+woningen + Sterflat) daar kom je de Planetenweg niet op
en de oversteek klopt niet met de afslag naar de beide flats!!!!!!!
Zijn er andere manieren om Velsen uit te komen?

IJmuiden

IJmuiden
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

- bij de aansluiting Minister van Houtenlaan op de Waterloolaan. Vaak files
en gevaarlijke situaties bij oversteken.
- bij plein Hagelingerweg (Wildeman) bij de bocht is er geen wegmarkering
op het midden aangegeven. Enige tijd geleden heb ik er bijna een frontale
aanrijding gehad met iemand op de verkeerde weghelft.
Aansluiting Burg.Weertsplantsoen op Hagelingerweg (t.o. Dekamarkt
Santpoort Noord)
Aansluiting op de A9 via velserbroek

Santpoort-Noord

Aansluiting Westerloolaan / minister van Houtenlaan

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Afslag N208 - kruising Amsterdamseweg (N202) en kruising
Amsterdamseweg (N202) - toerit A22
B.v. Bij het ophalen van vuilnis op de hagelingerweg, er is geen
mogelijkheid daar om in te halen.
Belemmering Velsertunnel , hierdoor staat al het verkeer in Santpoortnoord en Driehuis stil
Bij de aansluiting van het Burgermeester Weersts plantsoen op de
Hagelinger weg (Deka markt). De midden strook zou breder moeten wezen
en het fietspad aan de zuidzijde beter geaccentueerd.
Bij de boerderwij van Mevr. Nel Kat Hoofdstraat 270?Erger me rot aan al
die fietsers en brom fietsers die als spookrijder over het fietspad rijden
richting oude garage v/d Veld opel dealer,geldt voor veel fietspaden waar
je spookrijders tegen komt levensgevaarlijk!!!
Bij de dekamarkt in santpoort noord/hagelingerweg

Santpoort-Noord

Bij enige belemmering op een van de doorgaande wegen loopt alles vast!!

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
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Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Bij het verlaten van Santpoort-Noord aan de zuidkant met de aansluiting
naar Haarlem-noord.
Bij problemen Velsertunnel de door stroming door Santpoort-noord en
Driehuis. Hou mijn hart vast als de tunnel dicht gaat voor onderhoud.
Bijv. Mr.van houtenlaan/vondelweg situatie hagelingerweg/ burgm.
Weertsplantsoen
Burg. Weertplantsoen en deka markt
Burgemeester Weertsplantsoen - Hagelingerweg - Dekamarkt = Chaotische
kruising
Burgemeesterweertplantsoen en hagelingerweg
De Duin en Kruidbergerweg is veel te druk en wordt als sluiproute
gebruikt. Zwaar verkeer ook wat slecht is voor de monumentale panden
rond Duin en Kruidberg. Moet eigenlijk een bord komen tijdens spitsuren
geen doorgaand verkeer muv aanwonenden.
Door driehuis
Doorstroming is goed maar de snelheid van auto's op de Duin en
Kruidbergerweg is veel te hoog de meeste auto's rijden 60 km
Eenrichtings verkeer in gladiolen/anemonen/narcisen/terrasweg.(sluip
verkeer) en veel te hard rijden. 30 km?????? Laat me niet lachen.
Gebied kuising burg weertsplantsoen - hagelingerweg

Santpoort-Noord

Hagelingerweg kruising Burg. Weertsplantsoen, Kruising Hoofdstraat
Broekbergenlaan
Hagelingerweg afslag naar DEKA markt.

Santpoort-Noord

Hagelingerweg en vondellaan

Santpoort-Noord

Hagelingerweg voor de regiowinkel Dekamarkt!
In- en uitrit slecht geregeld.
Hagelingerweg/burgemeester Weertplantsoen

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Hoofdstraat overgang broekbergerlaan. Asociaal verkeer rijdt veel te hard
langs het pleintje, over het asfalt. De drempels zijn hier verwijderd in het
verleden, en er is geasfalteerd, met tot gevolg dat er nu door sommige veel
te hard wordt gereden.
Ijmuiden Pontplein en ijmuiden Santpoort is in de spits en uitgaande
scholen heel erg druk. Moet je tijd voor nemen.
In de namiddag erg druk verkeer in santpoort; ergerlijk: route over de sluis
af en toe een puinhoop;
Indien N208 vaststaat dan gaan mensen via Santpoort-Noord en dan staat
het hier ook snel vast.
Ja, als de Velsertunnel r. Alkmaar weer eens is afgesloten, verkeersagenten
op de rotonde bij de s'poortse Dreef stationeren. Ook de T-kruising
Waterloolaan-Min. Van Houtenlaan is vooral op spitstijden een crime.
Kruising Driehuis rechtsaf naar pont, Hagelingerweg bij Dekamarkt

Santpoort-Noord

Kruising van Houtenlaan/Waterloolaan

Santpoort-Noord

Kruising Waterloolaan/Min. Van Houtenlaan

Santpoort-Noord

Kruispunt Hagelingerweg met het Burgemeester Weertsplantsoen. De
meest ingewikkelde kruising van Velsen. Vele verkeersstromen en weinig
gelegenheid om de zaak te overzien. Ik weet zo gauw geen oplossing.
Kruispunt Kruidbergerweg wulverderlaan. Er worde daar veel te hard
gereden
Kruispunt orionweg pleiadenplantsoen onveilig nu drempels weg zijn.

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
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Santpoort-Noord

Kruispunt Waterloolaan - Minister van Houtenlaan

Santpoort-Noord

Kruispunt Waterloolaan/Min. Van Houtenlaan

Santpoort-Noord

Lange nieuwstraat in z'n algemeenheid, zo onoverzichtelijk!

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Min van Houtenlaan Vondellaan. In spitsuren kun je bijna niet op de
Vondellaan ri Santpoort komen.
Minister van Houten laan/ Waterloolaan.
Daar moet een rotonde komen.
Minister van Houtenlaan-Waterloolaan

Santpoort-Noord

N208 spits santpoort-Noord richting haarlem file stoplicht

Santpoort-Noord

Nieuwe situatie na fly over richting Velserbroek.

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Noordzijde velsertunnel (behoort natuurlijk niet tot gemeente Velsen) maar
is ook een ergernis. Ik maak gelijk van de gelegenheid gebruik om in 2015
de Velsertunnel niet volledig af te sluiten.
Onoverzichtelijk kruispunten met de hagelingerweg
bv vanaf de kruidbergerweg,cremerlaan
Op de Duin en Kruidbergerweg wordt te hard gereden en wordt steeds
drukker. Is natuur/stiltegebied
Oprijden Hagelingerweg vanuit woonwijken: kruisen met de fietspaden is
zeer onoverzichtelijk
Orionweg, kruising met Pleiadenplantsoen

Santpoort-Noord

Overbildtweg-hagelingerweg

Santpoort-Noord

Oversteek bij Burgemeester Weersplantsoen versus Hagelingerweg bij
bijde Dekamarkt
Planetenweg

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Pontplein is de doorstroming niet super, maar in ieder geval niet zo
gevaarlijk
Regelmatig veel wachtend autoverkeer bij rotonde van Santpoortse Dreef
naar Velzerbroek.
Rijksweg te Santpoort-noord. Aan de zijde van Haarlem ter hoogte van het
fietspad welke op de Rijksweg uit komt. Overlast van veel fout geparkeerd
staande auto's op de vluchtheuvel met de kruising Hagelingerweg. En
overlast van "fout" geparkeerde autos van rijschool Sprang en Tempo. En
van bewoner hoekhuis Rijksweg welke heel veel oude Mercedes auto's te
koop heeft staan op de Rijksweg en omgeving.
Rotonde hoofdstraat - wüstelaan santpoort
Rotonde middenduinerweg; bocht rechtdoor moeilijk te vervolgen zonder
op de linker helft te komen
Rotonde santpoort noord, gevaarlijk voor fietsers
Rotonde Wüstelaan-Hoofdstraat is door parkeervakken aan de noordzijde
vaak onoverzichtelijk
Burg.Weertsplantsoen-Hagelingerweg is een zeer lastig kruispunt.
Santpoort-Noord: Vanuit de Antillenstraat naar de Hagerlingen weg. Door
reclame in het bushokje zie je de (brom)fietsers pas als je op het rijwielpad
staat.
Sluizen
Sommige uitritten (zijstraten) hebben weinig zicht op hoofdweg, bijv. Bij
hagelingerweg
Stoplichten afslag haarlem te hoogte van de macdonalds
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Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Stoplichten bij viaduct Hoofdstraat met N208. Zeer lange wachttijden
vanuit Santpoort Noord. Inmiddels is er wel verbetering in gekomen.
Te veel verkeer door kern Santpoort-Noord ipv de n208.

Santpoort-Noord

T-splitsing Minister van houtenlaan/ zeeweg/ waterloolaan.

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Uitrit benzinestation in santpoort noord. Ligt in een onoverzichtelijke bocht
voor auto's die linksaf willen
Van dagenlang en wustelaan

Santpoort-Noord

Van den Vondellaan, Hagelingerweg, Broekbergerpleiin

Santpoort-Noord

Vanaf de min.van Houtenlaan lastig oversteken.

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Vanuit de Antillenstraat de Hagelingerweg op rijden. Zicht wordt
belemmerd door bushokje aan de linker zijde met reclameposter waardoor
geen doorkijk naar aankomende fietsers en brommers op fietspad en
aankomende auto's op rijbaan.
Veel te druk op de van de Vondellaan / Hagelingerweg richting
Velserbroek
Lange Nieuwstraat
Velsertunnel

Santpoort-Noord

Velsertunnel richting Beverwijk door te hoge vrachtwagens

Santpoort-Noord

Ventweg westzijde te smal

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Verkeerssituatie (Hagelingerweg) t.o. Dekamarkt Santpoort-Noord.
[ Oversteek naar/van Burg. Weertsplantsoen ]
Weg langs Beeckestein-Waterland

Santpoort-Noord

Wustelaan bij de molen

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid

Wustelaan, oprijden Wustelaan vanaf rotonde hotel de Weyman tot aan
Velserhooftlaan. Weg is smal bij oprijden, varieert in breedte van de weg,
waardoor gevaarlijke situaties ontstaan omdat auto's situatie verkeerd
inschatten.
A9 vooral als er geen spitstrook open is

Santpoort-Zuid

Biezenweg , hagelingerweg erg druk en div stromen.

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Bij sommige kruispunten met verkeerslichten is de hoeveelheid auto's die
groen heeft heel beperkt. De lussen in de weg vragen een te snelle
aansluiting bij de voorganger. Alleen als je heel kort op je voorganger rijd
kunnen er meer auto's door. De snelheid van de achterste auto's wordt dan
veel te groot en geeft ongelukken.
De rotondes in verband met het achterop komende fiets en bromfiets
verkeer. Afslaand verkeer heeft een dode hoek in de spiegel waardoor de
automobilist slecht zicht heeft op het achterop komende verkeer op de
fietspaden. Vooral bromfietsers en fietsers met hulp aandrijving komen
sneller op de rotonde af als je verwacht. Dit is moeilijk in te schatten.
Hagelingerweg

Santpoort-Zuid

Hoofdstraat naar haarlem

Santpoort-Zuid

In Santpoort noord, in de omgeving van bakkerij Vreeman. Er wordt aan
beide kanten van de weg geparkeerd maar het is te smal. Een richting
verkeer zou een oplossing zijn.
Komende vanaf Burg.Weertplantsoen in Santpoort-Noord en vervolgens
links afslaan richting Driehuis. Onoverzichtelijke situatie aldaar ook voor
fietsers, want je ziet het verkeer dat vanuit de richting Driehuis komt pas
op het laatste moment.

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
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Santpoort-Zuid

Oorzaak. Parkeerhavens op de Hagelingerweg ter hoogte van plantsoen
ontnemen het uitzicht, en je hebt dat pas als je op het fietspad stopt en
daardoor weer de doorstroming op dit fietspad belemmert.
Trouwens de hele situtatie ter hoogte van de Dekamarkt is voor alle
verkeersdeelnemers een crime.En zeer zeker voor voetgangers, die met
gevaar voor eigen leven het zebrapad oversteken. Blijkbaar slecht te zien
voor autorijders, die vaak gewoon daar doorrijden.
Kop wustelaan santpoort zuid

Santpoort-Zuid

Kruising bij Telstar, Driehuis/ijmuiden

Santpoort-Zuid

Kruising Hagelingerweg/Burg. Weertsplantsoen nabij de DEKA

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Kruising vanaf min.v. Houtenlaan links af de waterloolaan op.
Levensgevaarlijk het midden te klein om op te staan om over te steken
Kruispunt minister van houtenlaan met Waterloo laan is gevaarlijk en zou
best wel stoplichten kunnen gebruiken
Middenduinerweg-willem de zwijgerlaab- brederoodse weg. Deze route is
veel te druk voor al het doorgaande (vracht)verkeer en veel sluipverkeer.
Min van Houtenlaan -Waterloolaan

Santpoort-Zuid

Ontsluiting naar A9

Santpoort-Zuid

Rotonde bij de wijman

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Rusburglaan santpoort z vrachtwagens van dekamarkt. Kunnen er niet
door en gaan dan achteruit door het kleine straatje. Er moet een bord
komen.
'S ochtends de rotonde bij hotel de Weyman. Verkeer vanaf Hagelingerweg
krijgt voorrang op rotonde, verkeer vanaf Wustelaan komt er niet tussen.
Santpoort zuid dekamarkt

Santpoort-Zuid

Sluizen

Santpoort-Zuid

Soms de weg langs het noordzeekanaal in de ochtend ter hoogte van de 1e
afslag spaarnwoude gezien vanaf ijmuiden
Van dalenlaan

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Van Dalenlaan / Rusburglaan , vracht wagens die de afslag nemen en dan
terug moeten veel schade !
Van Velserbroek/N208 naar de rotonde Hagelingerweg.

Santpoort-Zuid

Versmalling nabij overweg Station Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Waterloolaan/vondellaan

Santpoort-Zuid

Wüstelaan aansluiting rotonde Hagelingerweg / Rijksweg

Santpoort-Zuid

Wüstelaan, onzin al die humps

Velsen-Noord

Bij de sluizen sta je ook vaak vast

Velsen-Noord

Bij stremming voor de tunnel lopen de Wenkebachstraat - Grote Hout of
koningsweg - Stratingplantsoen - Wijkerstraatweg al heel snel vol met
sluipverkeer.
Binnenduinrandweg,wenckenbach

Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Dat de pontweg zo raar is afgesneden voor auto verkeer vanuit Velsennoord
De nieuwe Westelijke Randweg naar de Velser Traverse

Velsen-Noord

Er wordt te veel rekening gehouden met auto's
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Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Het is vreselijk hoe veel overlast er is van de te hoge vrachtwagens door de
(te lage) tunnel. De opstoppingen maar ook de schades die door de
omgeleide vrachtwagens in Velsen-Noord wordt veroorzaakt.
In en om Velsen-Noord is de doorstroming tijdens begin en eind
werktijden dramatisch.
Velsen heeft een heel industriegebied ontwikkeld maar geen rekening
gehouden met de verkeersoverbelasting die dit teweeg brengt voor de
originele dorpsbewoners.
Het externe industrie verkeer bestaat vaak ook nog uit laaggeschoold volk
dat in bedrijfsvoertuigen zo hard mogelijk door het dorp probeert te rijden.
Ja op de wijkerstraatweg,stratingsplantsoen.

Velsen-Noord

Kruising Grote Hout- of Koningsweg met de Wenckebachstraat, hier sta je
geregeld enkele minuten voor het verkeerslicht te wachten terwijl de weg
geheel leeg is. De sensoren werken blijkbaar niet goed, of de regeling is
vreemd ingesteld.
Mijn kinderen zitten in Beverwijk op school. Indien mogelijk gaan wij op
de fiets. Vanwege de velsertraverse slipt ook de vondellaan dicht en andere
omliggende wegen.
Pontweg velsen is dicht. Dit is zeer hinderlijk. Verder veel sluipverkeer
door velsen-noord
Tarzanboch na de tunnel zijde Bwijk....wisseling van de borden is vaak
defect...
Tijdens een tunnelincident is er ook bijna geen doorkomen aan via de
sluisroute.
Uw voorgaande vraag heb ik beantwoord als fietser.

Velsen-Noord

Vanuit velsen-noord naar de velsertunnel

Velsen-Noord

Velsertunnel

Velsen-Noord

Velserttraverse van a22 richting velsen noord en beverwijk in

Velsen-Noord

Velsertunnel kan dramatisch zijn

Velsen-Noord

Velsertunnel westbuis.

Velsen-Noord

Vondellaan

Velsen-Noord

Wenckebachstraat

Velsen-Noord

Wenkenbachstraat

Velsen-Noord

Wijkerstraatweg in Velsen Noord

Velsen-Noord

Velsen-Zuid

Wijkerstraatweg kant van de winkels te weinig parkeerplaats waardoor
auto's op de weg staan en de parkeerhaven niet verlaten kan worden.
Verkeer op grote hout of koningsweg rijdt veel te hard.
Vanaf de snelweg oversteek naar tata of randweg richting wijk aan zee visa
versa rijdt vaak door rood en zeker geen 50 maaar eerder 70 flitspaal of
camera zeer hard nodig
Zeer vaak vast zitten op de traverse ivm blokkade tunnel (te hoge
vrachtwagen.)
Zorg dat naast een bordje 30 km te uur te plaatsen, ook zorg dat het wordt
ingericht als 30 km per uur en ga daarna handhaven!
Aansluiting bij Strawberries richting Santpoort Noord

Velsen-Zuid

Aansluiting Minister van Houtenlaan - Waterloolaan - Zeeweg.

Velsen-Zuid

Afslag v. Houtenlaan richting Driehuis.

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord
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Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Amsterdamse weg, woon zelf in spaarnwoude, kan in de spits amper er
tussen komen, rijden veel te hard, stoplichten zodat er wat gaten tussen de
auto's komen zou een oplossing zijn
Bij de hockeyvelden zeeweg/strawberries

Velsen-Zuid

Bij plein 45 einde/begin lange nieuwstraat

Velsen-Zuid

Bij vroegere halte Zeeweg.(kruising van Houtenlaan/Waterloolaan

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Buitenhuizerweg aansluiting op Amsterdamse weg. Invoegen is
levensgevaarlijk.
De A9

Velsen-Zuid

De gehele Lange Nieuwstraat

Velsen-Zuid

De Noostraat-Zeeweg- richting Stadhuis/AH

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

De Parkweg en de Stationsweg.
Deze hoofdverkeersweg en enige en noodzakelijk Oost/West verbinding
voor IJmuiden is in combinatie met de vaak verstopte Velsertunnel een
ramp. De oplossing hiervoor is reeds lang bekend bij het gemeentebestuur.
Een tweebaans autoweg langs de oever van het kanaal kan in de bestaande
Oost/West verkeersbehoefte voorzien.
De betreffende tekeningen en dwarsprofielen zijn bij de gemeente
ingediend...in verband met de veerdienst op Newcastle is ook EG subsidie
te verkrijgen.Overig ens hoeft dat niet. Het bedrag is ook te halen uit het
HOV-potje , door af te zien van een geldverspillende overbodige tunnel in
de groene verbindingszone!,
Deze HOV kan gewoon over de Vondellaan rijden, net als de beoogde
route over de Hagelingerweg! Dit bespaart een groot deel van PEN geld
,dat de Provincie hiervoor heeft gereserveerd. Deze pakweg 45 miljoen
Euro kunnen dus beter worden besteed aan het bovengenoemde autoweg
projekt.
Duin en Kruidbergerweg

Velsen-Zuid

Einde min van houtenlaan linksaf vondellaan

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Het niet handhaven vande controle van de 30 km zone in Velsen Zuid,
waardoor veel sluipverkeer de verkeerslichten Pontlein ontwijken en door
de wijk scheuren ( Dr. Kuijperlaan)
I/d toekomst: Planetenweg

Velsen-Zuid

IJuiderstraatweg

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Ik vind de gerenoveerde Planetenweg een ramp. Als je kans ziet om je auto
te parkeren, dan is het met gevaar voor je leven om uit te stappen. Ook de
fietspaden zijn slacht te zien voor afslaand verkeer.
In algemene zin zou het zinvol zijn naar de (onderlinge) afstelling en
afstemming van de stoplichten te kijken. Niet alleen vanuit oogpunt van
doorstroming, maar ook vanuit milieu overwegingen.
Kanaaldijk richting pontplein te vaak file vorming, bij aankomst ferry.
Afwikkeling verkeer van ferry is niet goed geregeld.
Kruising bij strawberry terrein

Velsen-Zuid

Kruising min v Houtenlaan / Waterloolaan

Velsen-Zuid

Kruising Min v. Houtenlaan - Waterloolaan.

Velsen-Zuid

Kruising Min.v.Houtenlaan - Zeeweg(Vondellaan)

Velsen-Zuid

Kruising Minister van Houtenlaan / Zeeweg / Vondellaan

Velsen-Zuid

Kruising van houtenlaan met waterloolaan

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
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Velsen-Zuid

Kruising van houtenlaan/waterloolaan

Velsen-Zuid

Kruising van Houtenlaan-Waterloolaan-Zeeweg

Velsen-Zuid

Kruising Waterloozaal/Minister van Houtenlaan

Velsen-Zuid

Kruising Zeeweg- Van Houtenlaan

Velsen-Zuid

Kruizing Van Houtenlaan, Zeeweg, Waterloolaan

Velsen-Zuid

Lange nieuwstraat

Velsen-Zuid

Lange nieuwstraat en planetenweg

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

M van houtenlaan T splitsing Waterloolaan.> Rotonde/stoplicht +
zebrapad
Min van Houtenlaan-Waterloolaan/Zeeweg

Velsen-Zuid

Min. Van houtenlaan/waterloolaan

Velsen-Zuid

Min.van Houtenlaan-Waterloolaan

Velsen-Zuid

Minister van houtenlaan/Waterloolaan.

Velsen-Zuid

N208 , richting verlsertunnel, afslag ijmuiden, dan sta je in de file voor de
tunnel
Na

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Om van de minster van Houtenlaan naar de Waterloolaan te komen duurt
op sommige dagen en tijdstippen ook eindeloos door de enorme stromen
verkeer.
Oversteek vanuit de zoutmanstraat naar links de de noostraat in

Velsen-Zuid

Parkweg richting A22. Heeft vooral met ochtendspits te maken. Bus 82
heeft hier ook last van.
Pleiadenplantsoen - raafstraat -orionweg

Velsen-Zuid

Plein '45 / noostraat

Velsen-Zuid

Randweg richting Velsertunnel in de spits.

Velsen-Zuid

Stationsweg/Parkweg/ staat rond 16.00 uur vaak helemaal vol en stil

Velsen-Zuid

T-Kruising t.p.v van Houtenlaan/Waterloolaan

Velsen-Zuid

T-spliting Minister van Houtenlaan-Zeeweg-Vondellaan

Velsen-Zuid

T-splitsing bij hockey-veld

Velsen-Zuid

Van Houtenlaan naar Driehuis

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Vanuit het recreatieschap de amsterdamse weg op (overstekend naar
richting ijmuiden). Evt. Oplossing.... Bredere vluchtheuvels ?
Velsertunnel

Velsen-Zuid

Verkeer vanuit Velserbroek langs Beeckestein .

Velsen-Zuid

Vondellaan, ochtend en middag

Velsen-Zuid

Weet zo direct niet

Velsen-Zuid

Zeer ontevreden over de Van Tuyllweg in Noordelijke richting. De weg
wordt in toenemende mate gebruik als sluiproute richting Parkweg. Er
wordt ondanks het feit dat het een 30-km gebied is hard tot zeer hard
gereden.
De gemiddelde snelheid ligt ronde de 50 km/u. Er zijn uitschieters van nog
veel harder! De gemeente wil geen nadere maatregelen nemen. Van
handhaving is geen sprake.
A22 aansluiting op A9

Velserbroek
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Velserbroek
Velserbroek

A9. Is enige snelweg naar rest van land. Tijdens spits altijd dicht.
Alternatieven zijn er nagenoeg niet.
Aansluiting A9

Velserbroek

Aansluiting oost naar A9

Velserbroek

Velserbroek

Aansluiting op A9. Als ik richting amsterdam wil moet ik eerst via
ijmuiden en dan de A9 op. Dus veel omrijden. Zou bij verlaten van
velserbroek een bocht moeten komen om de A9 (A22) op te kunnen. Is
eenvoudig te realiseren
Aansluiting westelijke randweg

Velserbroek

Afrit Ijmuiden (A22) naar N202 richting Amsterdam

Velserbroek

Afslag ijmuiden op a208 naar links velserbroek. Als er een vrachtwagen
naast je staat kun je geen auto's uit de richting ijmuiden aan zien komen,
wat de doorstroming niet bevorderd. Een spiegel aan de paal met
richtingaanwijzers geeft meer overzicht.
Algehele ontsluiting van Velserbroek.
1 ongeluk en je kan velserbroek niet meer in of uit
Alle hoofdroutes zijn te smal waardoor bij het minste of geringste stagnatie
optreedt
Alle lokaties als er Velsertunnel problemen zijn.

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Alle ontsluitingswegen van de Velserbroek. Deze zijn onvoldoende voor de
forensen die dagelijks de velserbroek in en uit gaan.
Als je met de auto van Zonbastion naar Velserbroeksedreef wil is daar een
onoverzichtelijk fietspad. Veel te snel rijdende scooters zijn nauwelijks te
vermijden als je ook nog op zoveel andere dingen moet letten. De bus,
fietspad van links en de rotonde.
Als ik vanaf de grote Buitendijk de Aletta Jacobstraat in rijd staan daar
vaak gelijk in de bocht aan de rechter kant auto's geparkeerd. Ik weet het
en kan anticiperen maar vreemde mensen zullen echt langzaam moeten
rijden teneinde een botsing te vermijden.
Bussluis Velserbroek

Velserbroek

De afrit ijmuiden A208 westzijde komende uit de richting van de
Velsertunnel die aansluit op de weg langs Beeckestein.
De afsluiting van de bus baan in Velserbroek deze ligt er nu nutteloos bij
envele met mij zouden het heerlijk vinden als deze uitgang ook door de
bewoners gebruikt kan worden dan wordt de Westbroekerweg ook
enigzins ontlast.
De busbaan bij Dammersboog in Velserbroek. Deze is al meer dan een jaar
dicht omdat er geen bus meer rijdt. Velserbroek zou ook hier ontsloten
moeten worden naar de Vergierdeweg in Haarlem. Scheelt mij 2x3 km per
dag wat neer komt op meer dan 1000 km per jaar! Als meerdere mensen dit
zouden doen dan sparen we het milieu een beetje meer.
De hele idioterie om van Velserbroek op de A9 richting amsterdam en vise
versa te komen met die kronkel via ijmuiden
De rotonde hagelingerweg/waterloolaan niet zozeer voor de automobilist,
maar voor de fietsers tijdens het uitgaan van de scholen
De vernauwing bij de velsertunnel vanaf Haarlem naar Beverwijk.

Velserbroek

Dokweg bij beide rotondes bij drukte

Velserbroek

Doordat er steeds meer huishoudens zijn en slechts 2 wegen van en naar
ijmuiden komt het verkeer vanzelf in de problemen.
Doorstroming tunnel

Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
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Velserbroek

Drempels in Velserbroek

Velserbroek

Er is geen velserbroek oost uitgang. Verbeterde toegang naar a9.

Velserbroek

Velserbroek

Er zou een afslag gemaakt moeten worden van de A9 rechtstreeks naar
Velserbroek nu moet alles via ijmuiden,Haarlem,Santpoort naar
Velserbroek
Geen directe aansluiting op A9 vanuit Velserbroek

Velserbroek

Gehele gemeente. Geen drempel is hetzelfde. Zit geen structuur in.

Velserbroek

Grote buitendijk

Velserbroek
Velserbroek

Grote buitendijk Velserbroek, liggen te veel en veel te hoge drempels,
verder geen alternatief om de drempels te vermijden
Hagelingerweg

Velserbroek

Hagelingerweg burg. Weertsplantsoen

Velserbroek
Velserbroek

Hagelingerweg t.h.v. Dekamarkt. Levert zo nu en dan gevaarlijke
kamikaze situaties op.
Hoek grote buitendijk naar de kamp

Velserbroek

Ijmuiderstraatweg

Velserbroek

Velserbroek

In de spits de Velserbroek uitkomen. Zowel via de Velserbroekse Dreef als
de Vlietweg
In de velserbroek, stoplichten bij de kamp, richting ijmuiden, randweg en
total tankstation. Daar sta je voor rood terwijl er van geen enkele kant een
auto staat/komt.
In spits - weg langs Beeckestein vanuit Velserbroek richting A9

Velserbroek

Ja de minister van houtenlaan en dan richting driehuis

Velserbroek

Velserbroek

Ja de redcente aanpassing aan de route naar de rotonde in Velserbroek als
je van uit Santpoort of van de N208 komt.
Die is van aangepast zodat alle verkeer nu over 1 baan moet.
Echt een idiote aanpassing. De gemeente heeft zeker geld te veel.
Ja, het parkeren op de Kennemerlaan. Zoiets idioots, dat je eerst over het
fietspad moet
Ja, wijken met postcode 1992 zouden graag gebruik maken van een
aansluiting naar de Vergierde weg Haarlem (is nu ongebruikte bussluis)
Kruising havenkade linnaeusstraat orionweg

Velserbroek

Kruising langenieuwstraat plein45

Velserbroek

Velserbroek

Kruising velserboekse dreef, dammersboog, marotstraat
te krappe bocht voor bussen. Vanwege kruising fietspad gevaarlijke
kruising
Kruising waterloolaan - zeeweg

Velserbroek

Kruispunt Dammersboog /D. Marotstraat velserbroek

Velserbroek

Kruispunt Min. Van Houtenlaan - Waterloolaan

Velserbroek

Kruispunt orionweg

Velserbroek

Lange nieuwstraat / Marktplein. Doordat fietsers aan 1 kant uit 2
richtingen komen is het erg onoverzichtelijk. En fietsers zijn nou niet
bepaald sociale weggebruikers dus probeer er maar eens tussendoor te
komen.
Lange Nieuwstraat.
Zeer gevaarlijk voor alle weggebruikers.. Dus ook voor voetgangers. Je
moet altijd op je hoede zijn dat je niet geschept wordt.

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
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Velserbroek
Velserbroek

Min. Van Houtenlaan/Waterloolaan. Rijksweg langs Beeckestijn
aansluiting naar tunnel of richting ijmuiden.
Minister van Houtenlaan - Waterloolaan/Zeeweg

Velserbroek

N208 doorstroming naar velsertunnel staat in de spits vaak vast

Velserbroek

Velserbroek

Na de reconstructie linneausstraat dokweg is het er niet beter op
geworden, onoverzichtelijk
Fietspad Kennemerlaan slecht geplaatst
Net aangepaste kruising dreefbrug naar centrum Velserbroek, daagt uit om
snel op te trekken om weer op 1 baan te komen.
Kruising dreefbrug naar de kamp, meerdere keren per week gaan auto's
die linksaf slaan voor de vluchtheuvel langs.althans de keren dat ik bij het
stoplicht sta gebeurt dit 1 op de 2 keer.
Nieuwe inrit naar bedrijventerrein Velserbroek is met name in de
avondspits onoverzichtelijk
Nieuwe situatie v'broekse Dreef. Verkeer voor de rotonde hoopt op. De
oude situatie was beter!
Nieuwe situatie Velserbroekse Dreef m.i. Nog niet optimaal

Velserbroek

Ontsluiting Velserbroek aan a9 (of beter het ontbreken van een op/afrit)

Velserbroek

Velserbroek

Op de N208 richting Velsertunnel.
Veel te vaak oponthoud door te hoge vrachtwagens
Op de weg langs het kanaal richting pont/de Noostraat. Dus richting
centrum ijmuiden. Door de verandering van rijbanen is het onduidelijk
geworden.
Overal waar op doorgaande (verbindings)wegen van die te hoge drempels
zijn om normaal met 50km (max snelheid) overheen te rijden
Oversteek bij de Biezenweg. De Hagerlingerweg ter hoogte van de
Dekamarkt. Oversteek minister van Houtenlaan naar Waterloolaan
Oversteken bij het winkelcentrum Velserbroek in de buurt van de
Apotheek
Plein 1945- lange nieuwstraat

Velserbroek

Regelmatig file vanuit Velsen de Velsertunnel in.

Velserbroek

Rijksweg, kruising af- en oprit A208

Velserbroek

Rotonde planetenweg/lange nieuwstraat

Velserbroek

Rotonde Velserboekerdreef / ambachtstraat
verkeers geleiding kruising de Kamp / velserbroekerdreef
Rotonde westbroekerweg/velserbroeksedreef
kruising velserbroeksedreef/dammersboog
Stoplichten bij de Jan Gijzenkade op de Randweg van noord naar zuid,
blijven veel langer rood dan nodig (er is dan geen verkeer waar op gewacht
moet worden). Ik denk echter dat dit al gemeente Haarlem is.
Stoplichten op De Kamp in Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Stoplichtenregeling Pontplein is voor verbetering vatbaar, bijv. Vanuit de
De Noostraat naar Minister van Houtenlaan, duurt belachelijk lang.
T.o. Bibliotheek in Velserbroek, fietsers die van achter je komen, van om de
hoek waar je niet kunt kijken, erg onoverzichtelijk
T-kruising Min. Van Houtenlaan-Waterloolaan

Velserbroek

Toegang en uitrit naar de velserbroek is ronduit slecht

Velserbroek

Tunnel / en sluizen bij een tunnelinfarct; alles staat dan vast.

Velserbroek

Uitgang Velserbroek via Westbroekerweg, langs mcdonalds

Velserbroek
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Velserbroek

Uitrit mcdonalds Santpoort

Velserbroek
Velserbroek

Vanaf de Zeeweg links de verlenging van de Zeeweg opdraaien. Te weinig
ruimte voor tussenstop
Vanaf viaduct driehuis richting santpoort /hagelingerweg

Velserbroek

Vanuit de velserbroek richting ijmuiden

Velserbroek

Vanuit onze woonwijk (L.Springerstraat) naar Dammersboog

Velserbroek

Vanuit Velsertunnel afslag naar ijmuiden. Levensgevaarlijke kruising.

Velserbroek

Vanuit verlserbroek richting drieguis bij de rotonde richting driehuis

Velserbroek

Velserbroek uit richting haarlem bij het Bastionhotel

Velserbroek

Velserbroek, aansluiting op de randweg bij Mc Donalds

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek, te weinig in- en uitgaande wegen zodat het snel vast staat bij
ongelukken oid
Velsertunnel

Velserbroek

Velsertunnel

Velserbroek

Velsertunnel die zeer vaak afgesloten is.

Velserbroek

Verbinding naar Haarlem station

Velserbroek

Verkeer uit velserbroek richting haarlem en A22

Velserbroek

Verkeersplein velserbroek richting 208 en Santpoort stroom niet goed door
en veroorzaakt sluipverkeer door 30 km gebieden van langemaad / grote
buitendijk
Vernieuwde rotonde op de velserbroekse dreef in velserbroek. De banen
die van 2 naar 1 gaan, komende vanaf santpoort liggen precies verkeerd
om. En het is een domme zet om de aparte afslag naar het industrieterrein
weggehaald te hebben, verkeer op de rotonde stroopt op. Daarnaast
kloppen er in geheel Velserbroek veel kruispunten niet, zoals de kruising
Velserbroekse dreeg/Langemaad. Is 2 richtingsverkeer maar de weg is
daar niet op aangepast. Zo ook de drempel op de afslag Velserbroekse
dreef/Zwanebloemplantsoen, erg onhandig. En zo kan ik nog wel even
doorgaan.
Vlietweg richting Haarlem

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Voor en na schooltijden zijn veel fietsers die bij rotondes nogal wat
gevaarlijke situaties opleveren
Vrachtwagens voor de tunnel is echt het ergste erger moment

Velserbroek

Waarom er vanuit Velserbroek ook na 26 jaar nog steeds geen
rechtstreekse aansluiting is naar de A9 snelweg!!!
Waterloolaan - minister van houtenlaan

Velserbroek

Zadelmakerstraat velserbroek

Velserbroek

Zaterdag middag om de Velserbroek uit te komen. Maakt niet uit welke
richting gewoon overvol
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Pontplein – IJmuiden.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Accent ligt op autoverkeer. Vooral van pont naar van houtenlaan zeer
onvriendelijk voor de fiets. En dat terwijl viaduct een mooi alternatief kan
vormen voor noord-zuid

Driehuis

Als fietser veel te lang moeten wachten op stoplicht richting pont

Driehuis

De situatie is onoverzichtelijk door de kruisende verkeersstromen.

Driehuis

Druk

Driehuis

Duurt soms heel lang oordat je nar de andere kant kunt. Vanuit ijmuiden
beter eerst proberen de noostraat over te steken op weg naar de pont

Driehuis

Erg onduidelijk

Driehuis

Fietsers van pont naar fly over is beter dan over de drukke weg

Driehuis

Komend uit Velsen-zuid richting Min. Van Houtenlaan: lange wachttijden
en altijd gebruik moeten maken van de belazerknop.

Driehuis

Lang wachten bij stoplicht

Driehuis

Lange wachten voor stoplicht nodigt uit tot oversteken tijdens rood licht

Driehuis

Onduidelijk, als je vanuit ijmuiden naar velsen-zuid wil, fiets je midden op
het pontplein

Driehuis

Onoverzichtelijk en lang wachten bij de verkeerslichten

Driehuis

Onoverzichtelijk, hink stap sprong om over te steken

Driehuis

Onoverzichtelijk. Verschillende banen voor fietsers kruisen elkaar en
kruisen ook banen voor auto's. De grote aantallen scholieren die natuurlijk
niet zo goed opletten maken het ook gevaarlijk.

Driehuis

Stoplichten staan lang op rood

Driehuis

Stoplichten staan te lang op rood, regelmatig daardoor pont gemist

Driehuis

Te lang verkeerslicht op rood

Driehuis

Te lang wachten

Driehuis

Te lang wachten voor stoplicht

Driehuis

Veel stoplichten, omweg,van driehuis naar ijmuiden.

Driehuis

Veel te lange wachttijd voor de fietsers

IJmuiden

Afslaand verkeer

IJmuiden

Als fietser te lang wachten voor het verkeerslicht vanaf de Minister van
Houtenlaan

IJmuiden

Als je van de Minister v. Houtenlaan komt en de stationsweg oversteekt
met groen licht komt het vaak voor dat auto,s niet helemaal allert zijn op de
fietsers voor al die richting kanaaldijk gaan

IJmuiden

Bij de pont erg chaotisch, brom(fietsers) en auto's moeten kriskras door
elkaar om bij een van de stoplichten te kunnen komen.
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IJmuiden

Bij vertrek vanaf noord-kant altijd chaos met verkeer dat pond op wil en
vertrekkende die en naar links en rechts vertrekt.

IJmuiden

Chaotisch bij aankomst pont, diverse richtimgen rijden door elkaar heen

IJmuiden

De run van de fietser om de pont te halen

IJmuiden

Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

Erg onduidelijk waar te fietsen

IJmuiden

Fietsers zijn op dit punt nog kwetsbaar.

IJmuiden

Fietsers, voetgangers en scooters komende vanaf de Pont richting de "De
Noostraat", gevaarlijk. Automobilisten moeten meer gewaarschuwd
worden, rijden ook te hard. Wanneer het licht eindelijk groen is.

IJmuiden

Gevaarlijke fietstersoversteek naar de pont toe.

IJmuiden

Het is van en naar de pont een wirwar voor fietsers en bijna onmogelijk om
daar echt veilig te fietsen

IJmuiden

Het oversteken vanaf het pontplein richting Plein 1945, opstel plaats is te
smal

IJmuiden

Het verkeer komt van alle kanten op je af. Soms erg hard rijdend.

IJmuiden

Je moet omrijden om bij de pont te komen. Te veel stoplichten

IJmuiden

Je moet oversteken op een punt waar geen stoplichten zijn of omrijden

IJmuiden

Lange wachttijden bij oversteek naar de pont, wat neigt tot oversteken bij
roodlicht als pont er ligt.

IJmuiden

Lange wachttijden met de verkeerslichten, waardoor fietser heel vaak door
rood halen (ze willen dan de pont halen)

IJmuiden

Moet meer voorrang komen voor fietsers en voetgangers

IJmuiden

Niet duidelijk aangegeven waar je moet staan om gebruik te maken van de
pont. Brommers autos en fietsen staan bijna door elkaar

IJmuiden

Niet overzichtelijk

IJmuiden

Onlogisch

IJmuiden

Onveilige situatie

IJmuiden

Ophoping van fietsers als de pont aankomt. Velen wachten niet. Zelf ga ik
meestal over de sluizen

IJmuiden

Rijdende richting centrum ijmuiden moet je met de fiets langs opgestelde
auto's, brommers etc om het fietspad te vervolgen. Erg slecht aangegeven
allemaal

IJmuiden

Rommelig

IJmuiden

Te druk en onoverzichtelijk

IJmuiden

Te druk/lang wachten

IJmuiden

Te gevaarlijk voor fietsers; maak een tunneltje of fietsbrug

IJmuiden

Te lang wachten

IJmuiden

Te lang wachten op groene licht

IJmuiden

Te lang wachten terwijl de pont op vertrekken staat.
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IJmuiden

Veel te lange wachttijd voor het stoplicht vooral als het regent je mist
daardoor ook nog eens de pont.

IJmuiden

Verkeerslichten duren zeer lang voor fietsers en blijven te kort groen

IJmuiden

Verwarrend door de vreemde bocht die je als fietser moet maken bij de
Pont om rechtdoor te kunnen gaan ri centrum

IJmuiden

Voor fietsers is niet altijd alles duidelijk

IJmuiden

Wachttijden verkeerslicht te lang

IJmuiden

Zeer gevaarlijk kruising compleet onoverzichtelijk

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijke situatie fietspad langs pont naar velsen-zuid
(linkerzijde van de weg)

IJmuiden

Zeer onveilig!!

Santpoort-Noord

Chaos als de pont losgaat,
fiets, auto en vrachtwagens door elkaar

Santpoort-Noord

Chaotisch voor fietsers

Santpoort-Noord

Geen goed overzicht, lange wachttijd voor fietsers

Santpoort-Noord

Het is hier een chaos als je met de fiets van de pont komt.

Santpoort-Noord

Komende van de pont moeit je vaak tussen de wachtende fietser wringen
om op het fietspad richting Amsterdam of Driehuis te komen.

Santpoort-Noord

Ondanks stoplichten moet je goed op letten op rood licht rijders

Santpoort-Noord

Onduidelijke situatie vooral als je hier niet veel komt. Je moet goed kijken

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk voor fietsers

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk, ontbreken straatbelijning auto's en fietspad.

Santpoort-Noord

Pont vaart te weinig

Santpoort-Noord

Stoplicht doet de pont missen

Santpoort-Noord

Stoplicht(en) voor fietsers erg lang op rood (zeker als de pont bijna

waar jij als fietser heen moet

afvaart...) Hetgeen leidt tot ergernis
Santpoort-Noord

Wachttijd te lang, pont gaat vertrekken en fietsers negeren dan stoplichten

Santpoort-Noord

Warrig verkeer

Santpoort-Noord

Zeker vanaf de pont komen door het vele autoverkeer dat gaat rijden

Santpoort-Noord

Zooitje, slechte indeling, lange wachtijden om over te steken voor fietsters
waardoor er mensen oversteken.

Santpoort-Zuid

Fietspaden slecht en rommelig aangegeven

Santpoort-Zuid

Hobbelige tegelfietspaden

Santpoort-Zuid

Komend vanaf de pont en dan met heel veel fietsers de oversteek maken

Santpoort-Zuid

Lang wachten op groen

Santpoort-Zuid

Lang wachten voor stoplicht en aan de zijde van ijmuiden niet erg
overzichtelijk

Santpoort-Zuid

Lange wachttijd

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk
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Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk niet goed te zien waar je heen moet als je van pont komt

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk voor fietsers

Santpoort-Zuid

Onovrzichtelijk veel fietsers

Santpoort-Zuid

Rommelig

Santpoort-Zuid

Vanaf de waterloo laan naar de pont te lang wachten en zie je de pont
weggaan

Santpoort-Zuid

Verkeerslichten voor fietsers staan veel te lang op rood

Velsen-Noord

Grote groepen fietsers die tijdens de spits oversteken op een veel te
smal/klein fietspad.

Velsen-Noord

Het verkeer dat op de pont wil en het verkeer dat van de pont afgaat
verloopt chaotisch. Soms is er geen ruimte voor het verkeer dat van de pont
af wil.

Velsen-Noord

Opstelling wachtend (fiets)verkeer teveel voor de pont opgesteld.
Van de pont afkomend veel kruisend verkeer van fietsers die links op
rechtsaf willen.

Velsen-Noord

Wanneer het erg druk is, bijvoorbeeld in het zomerseizoen, dan moet je een
weg zien te banen tussen de nieuwe pontgangers om naar het fietspad te
gaan

Velsen-Zuid

Een grote chaos van fietsers die dwars door elkaar alle kanten oprijden.
Teveel fietsers die door rood rijden. Verkeer afslaand van stationsweg naar
weg langs het kanaal rijden vaak erg hard.

Velsen-Zuid

Fietserslichten soms te kort groen

Velsen-Zuid

Lang wachten

Velsen-Zuid

Lang wachten voor je over kan steken

Velsen-Zuid

Moeen lang wachten op groen en moeilijk oversteken voor fietsers door
vele auto's (fietstunnel oplossing??)

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk. De soms zeer lange wachttijd voor de stoplichten noodt
tot improvisatie.

Velsen-Zuid

Per abuis al eerder gemeld. Eindeloze wachttijden. Neiging om dan maar
de verkeerslichten te negeren

Velsen-Zuid

Veel auto's rijden door rood

Velserbroek

Chaos als er van de pont komen en gaan

Velserbroek

Chaotisch met opstellen voor pont. Alle verkeer doet maar wat.
Weggebruikers met name jongeren hebben ook totaal geen
verkeersdiscipline

Velserbroek

Dosering verkeerslichten

Velserbroek

Fietsers die wachten voor de pont staan vaak op het doorgaande fietspad

Velserbroek

Fietsers moeten tussen de mensen die opgesteld staan voor de pont fietsen.

Velserbroek

Fietspad loopt onhandig ter hoogte van de pont. Als je rechtdoor wilt
richting de Noostraat kruis je het verkeer dat de pont opgaat of afkomt.
Gevaarlijk en onduidelijk.

Velserbroek

Geen goede scheiding bij verkeer van en naar pont
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Velserbroek

Gevaarlijk

Velserbroek

Gevaarlijke oversteek als je van de pont afkomt en naar het fietspad gaat.

Velserbroek

Het duurt vaak zo lang om over te steken dat ik dan net de pont mis. En
die vaart toch al zo weinig, weer 20 minuten wachten.

Velserbroek

Lange wachttijd

Velserbroek

Lange wachttijd voor fietsers

Velserbroek

Onduidelijk waar je als fietser moet fietsen

Velserbroek

Onlogisch, verwarrend rijrichtingen van pontverkeer

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onvijlig

Velserbroek

Rommelig onoverzichtelijk onveilig

Velserbroek

Rommelige kruizing. Vooral de toegang tot de pont maakt het voor fietsers
extra gevaarlijk.

Velserbroek

Soms te veel auto's op de weg voor de pont

Velserbroek

Te druk lang wachten

Velserbroek

Te lange wachttijden als fietser voor stoplichten

Velserbroek

Vanaf de pont altijd hectisch & onoverzichtelijk wegens te veel aanbod +
zicht op waar naar toe.

Velserbroek

Veel verkeer zonder duidelijk verkeersstrrom

Velserbroek

Verkeerslichten staan buiten proporties lang op rood, terwijl er zo veel
fietsers van en naar de pont moeten. Fietsers rijden door rood om de pont
te halen.

Velserbroek

Voor allemaal geldt dat het russisch roulette is om hier als fietser te rijden

Velserbroek

Zeer onoverzichtelijk
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Plein 1945 – IJmuiden.
Plaats

Toelichting

Driehuis
Driehuis

Door dat daar lange rijen auto's staan te wachten op elkaar,
onoverzichtelijk en onveilig voor fietsers
Drukke gevaarlijke onoverzichtelijke kruising.

Driehuis

Erg rommelig met paaltjes, veel gevaarlijke sutaties

Driehuis

Fiets aan de verkeerde kant van de weg

Driehuis

Gevaarlijk om over te steken en onoverzichtelijk

Driehuis

Gevaarlijk, onoverzichtelijk

Driehuis

Kruip door sluip door voor de fiets. Tevens erg druk autoverkeer

Driehuis

Lastig oversteken

Driehuis

Lastige kruising en druk

Driehuis
Driehuis

Levensgevaarlijk om rechtdoor te rijden vanaf richting stadhuis naar
zeeweg
Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk en te klein deel om als fietser te wachten voor oversteek

Driehuis

Driehuis

Onoverzichtelijk voor fietsers. Veel verkeer, moeilijk oversteken met de
fiets,ook rechtsafslaan vanaf de Lange Nieuwstraat naar de Zeeweg is
onduidelijk.
Onoverzichtelijk: veel auto/bus en brommertjes

Driehuis

Onveilig

Driehuis

Te druk, geen overzicht, vaak auto's die nog even snel doorrijden.

Driehuis

Te lang wachten bij stoplichten

Driehuis

Vanuit Lange nieuw straat de zeeweg op is geen logisch aangelegde route.
Je moet als fietser veel wachten op verkeer van alle kanten
Veel te gevaarlijk en onoverzichtelijk

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Voor fietsers die vanaf de Lange Nieuwstraat komen en linksaf de Zeeweg
op willen gevaarlijk ivm rechtsaf slaande auto's
Voor fietsers geen respect

Driehuis

Weinig plek om te wachten

IJmuiden

- auto's houden geen rekening met de fietsers
- fietsers die vanaf de Lange Nieuwstraat komen en rechtsaf slaan worden
regelmatig gesneden door rechtsafslaande auto's
Afbuigend verkeer en verkeer vanaf L.Nieuwstraat

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Afslaan naar de Zeeweg gaat niet gemakkelijk. Auto's kunnen je over het
hoofd zien.
Afslaand verkeer lange nieuw
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IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Afslag van Lange Nieuwstraat naar Zeeweg slecht zichtbaar/in te schatten
voor automobilistern. Ook de oversteek van de Zeeweg naar de Lange
Nieuwstraat is vaak gevaarlijk/slecht te zien.
Afstand eind fietspad en rijbaan Lange Nieuwstraat te klein. Hierdoor kan
automobilist onvoldoende anticiperen.
Als fietser kom je gescheiden van de rijbaan aangezet (vanaf Lange
Nieuwstraat), waardoor auto's zowel van links en rechts kunnen
aankomen, wat meer opletten betekent. Daarnaast is het vaak erg druk.
Als fietser op Plein 1945 krijg je vaak geen voorrang van auto's die vanaf
Plein 1945 rechtsaf slaan naar de Lange Nieuwstraat.
Als fietser wordt je daat makkelijk over het hoofd gezien.

IJmuiden

Als het fietspad aan beide zijde van de weg komt te liggen, dan zal er een
hoop onoverzichtelijkheid worden weggenomen.
Als je van lange nieuw rechts zeeweg oprijd, wordt je weleens over het
hoofd gezien door auto vanaf lange nieuw.
Als je van langennieuwstraat zeeweg op wild hebben auto's dat te laat door

IJmuiden

Auto,s zien je niet goed. Auto,s doen geen knippertje uit als zij afslaan.

IJmuiden

Auto`s hebben voorrang

IJmuiden

Auto`s scheuren voor langs en achterlangs

IJmuiden

Automobilistem moeten te veel tegelijkertijd zien om veilig door te kunnen
hierdoor ben je als fietser of voetganger je leven niet zeker.
Auto's die vanaf Velsen Zuid rechtsaf richting Zoutmanstraat rijden zien
fietsers op de De Noostraat nog wel eens over het hoofd.
Auto's komende van de Lange Nieuw straat afslaande richting de "de
Noostraat", stoppen niet of wel voor fietsers die op het zebra pad fietsen,
Vellesan scholieren vaak veel fietsen door, onoverzichtelijk, punt voor
stoplichten. Ook fietsend vanaf de Lange Nieuw afbuigend naar rechts
richting Heerenduinweg gevaarlijk, niet duidelijk.
Auto's rijden je vaak bijna omver als je per ongeluk rechtdoor wil rijden ipv
rechtsaf de lange nieuwstraat op
Auto's trekken vaak snel op ivm slechte doorstroming. Hierdoor wordt je
als fietser slecht gezien.
Auto's vanaf de lange nieuw sorteren dubbel voor, voor rechts en linksaf
waardoor je als fietser over het hoofd wordt gezien.
Auto's zien je vaak niet

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Auto's zien niet duidelijk wanneer een fietser afslaat (richting Zeeweg) of
rechtdoor gaat (richting Videotheek). Fietsers denken al snel dat ze bij het
oversteken voorrang hebben, terwijl dit alleen geldt voor voetgangers op
het zebrapad. Er is vaak verwarring op en rond het fietspad voor zowel
automobilisten als voor de fietsers zelf.
Auto's zijn soms lastig te zien als ze rechtsaf naar het zuiden afslaan omdat
ze naast auto's staan die naar het noorden afslaan
Beide zeer gevaarlijk en onoverzichtelijk

IJmuiden

Belemmering zicht door bussen, weinig ruimte voor veel verkeer, voorrang
nemen door auto's
Bij drukte moeilijk oversteken, zou stoplicht moeten komen.

IJmuiden

Dit is gewoon een gevaarlijke kruizing

IJmuiden

Dit kan het gemeentebestuur zelf wel zien hoe gevaarlijk het hier is voor
fietsers.
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IJmuiden

IJmuiden

Door drukte, rommelige wegindeling, verkeer van veel kanten is het
onoverzichtelijk.
Door het vele verkeer van auto`s en de bussen en op tijden dat de
scholieren van en naar school gaan is het bijna op hoop van zege als je b.v
van de langenieuw af naar de zeeweg wilt rijden
Druk autoverkeer dat ,vaak doordat ze lang dreigen te moeten wachten
met oversteken,nog even snel voor fietsers/brommers doorschieten.
Druk kruispunt, auto's letten niet goed op met afslaan naar lange
nieuwstraat
Druk kruispunt. Voor fiersters moeilijk oversteken

IJmuiden

Druk onoverzichtelijk

IJmuiden

Druk verkeerspunt, waarbij afslaande auto's niet altijd goed letten op
fietsers die rechtdoor gaan over de zeeweg.
Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Drukke t=splitsing, auto's van de langenieuw zien je haast niet als je van
het plein 1945 ri zeeweg fietst
Er is haast niet over te steken of je moet afstappen en het zebrapad
gebruiken
Er is weinig plek om te wachten met oversteken, de fietstersoversteek is te
smal, auto's houden geen rekening met fietsers die aan de linkerkant
fietsen op de lange Nieuwstraat
Erg druk punt om over te steken

IJmuiden

Erg druk punt, auto's letten niet zo goed op, ''toch maar EEN FIETSER""

IJmuiden

Erg gevaarlijk kruispunt door korte afstand afslaand verkeer naar Lange
Nieuwstraat.
Fiets en autoverkeer is niet gescheiden. Het autoverkeer van en naar de
Lange Nieuwstraat heeft weinig zicht op de fietsers die rechtdoor riichting
de Zeeweg gaan.
Fietser die rechtdoor gaan richting Zeeweg worden regelmatig over het
hoofd gezien door auto's vanaf de Lange Nieuw
Fietser heeft einde fietspad voorrang naar rechts, toch is het eng om
voorrang te nemen je hoopt altijd maar dat de automobilist weet dat de
fietsers voorrang hebben. Twijfelen is ook niet goed als fietser moet je heel
erg goed opletten wat de automobilist doet
Fietser wordt vaak niet gezien

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Fietsers (jeugd) die van school komen en het paadje naast videoland
uitkomen, jumpen zo het fietspad op. / komende vanaf albert heijn en je
wilt met je fiets oversteken om de noostraat op te komen, dan moet je eerst
fietspad blokkeren, vervolgens je nek verdraaien om achteropkomend
verkeer te zien.
Fietsers hebben hier geen voorrang en duiken er soms voor, lijdt tot
gevaarlijke situaties.
Fietsers komen vanaf Lange Nieuw die Zeeweg opdraaien worden door
automobilisten die vanaf pontplein, zeeweg RA de Lange nieuw opdraaien
regelmatig over het hoofd gezien.
Fietsers krijgen nagenoeg geen voorrang
Fietsers moeten vanaf fietspad Lange Nieuw voorrang geven aan auto's.
Als je daar dan keurig staat te wachten gebeurt het geregeld dat een andere
fietser die rechtsaf wil, de Zeeweg op, gewoon gaat en dit levert gevaarlijke
situaties op.
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IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Fietsers nemen soms voorrang als zij vanuit fietspas de zeeweg op willen
fietsen, het is een punt dat niet duidelink is, voor zowel gietsers als
mobilisten
Fietsers vanaf ln naar zeeweg zijn kwetsbaar

IJmuiden

Fietspad dichtbij T splitsing. Hierdoor auto's die lag staan te wachten
ongedurig en gevaarlijke situaties
Fietspad ligt langs autoweg, auto' vaak geparkeerd half op
fietspad/plein1945
Fietsroute naar Dudokplein zeer onhelder. Mag het wel of mag het niet
door de vietgangerszone?
Fietsverkeer vanuit Lange Nieuwstraat rechtsafslaand naar de Zeeweg
kruist het autoverkeer in beide richtingen. Onoverzichtelijk en gevaarlijk.
Gedrag medeweggebruikers

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden

Gevaarlijk punt als je rechtdoor de zeeweg op wilt.

IJmuiden

Gevaarlijk voor fietsers

IJmuiden

Gevaarlijk! Door drukte en geen overzicht

IJmuiden

Gevaarlijke onoverzichtelijke situatie

IJmuiden

Gevaarlijke oversteek.

IJmuiden
IJmuiden

Gevaarlijke plek, afslaande automobilisten letten vaak niet op.
Onoverzichtelijk
Gevaarlijke situatie

IJmuiden

Het fietsverkeer vanaf de l.nieuwstr loopt daar gevaar

IJmuiden

Het gevaar van optrekkende auto's van LN

IJmuiden

Het is al een kruising op kwestie van geven en nemen en dan komen er
ooknog fietsers overal tussendoor.
Het is onoverzichtelijk, zebrapad, auto's die alle kanten op gaan. Als je
rechtdoor gaat hoop je dat automobilisten opletten.
Het verkeer vanaf de Lange Nieuwstraat dat de Zeeweg opgaat is niet
altijd allert op fietsers vanaf Plein 1945
Hier ben ik al 3x aangereden door een auto omdat ze je niet zien of gewoon
doorrijden. Ik rij zelf auto maar het is een rotpunt om over te steken of
durven te rijden.
Ijmuiden in het "fijne" stoeprandje in de bocht de Noostraat plein 1945,
ijmuiden uit het heerlijk "brede" fietspad aan de oost winkelzijde
Ik ben op de fiets bang over het hoofd gezien te worden, terwijl ik wel
voorrang heb.
Ik rij op een scootmobiel die is toch wat langzamer dan een fiets
en minder te overzien vindt ik.
Ik vind het niet handig dat je als fietser uit een richting komt die auto's niet
verwachten
In alle genoemde gevallen is de situatie erg onoverzichtelijk en moet je op
uit divers kanten komend verkeer proberen te letten.
Indien ik als fietser vanaf plein 1945 richting zeeweg ga
ben ik vogelvrij vwb de autos afkomstig van plein 1945 naar de
langenieuwstraat
Is gevaarlijk, door de drukte, onoverzichtelijk, fietsers die geen voorrang
geven, scholieren van het Vellesan die zich niet houden aan de

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden

verkeersregels. Dit kan beter voor zowel voetgangers, fietsers, en
bestuurders
Is voor 2 wielers niet echt een veilig gevoel van oversteken

IJmuiden

Je wordt zo voor je sokken gereden of staat heel lang te wachten

IJmuiden

Komend vanaf Lange Nieuwstraat, rechtsaf Zeeweg op is gevaarlijk i.c.m.
Afslaand verkeer naar Lange Nieuwstraat.
Komende van De Langenieuwstraat en dan afbuigen de Zeeweg op,
automobielisten slaan gewoon af De lange Nieuw op waardoor je gewoon
van je fiets gereden wordt
Komende van Lange Nieuw naar Zeeweg onoverzichtelijk voor auto's,
oversteek wat verder op de Lange Nieuwstraat maken
Komende vanaf de L.Nieuwstraat richting de pont, links fietsers,
brommers (vracht) auto's oversteken tot de helft ( let op ) zeer kleine
ruimte. Verkeer van rechts verkeer vanaf de L.Nieuwstraat/ Zeeweg,
brommers fietsers en weer een kleine ruimte om linksaf te slaan waar weer
fietsers staan te wachten om ook over te steken
Kruising auto- fietspad is funest

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Lastig stukje als je als fietser v langenieuw/plein 45 naar zeeweg wilt
afslaan. Goed opletten op de autos
Lastig vanaf Lange Nieuwstraat richting de Noostraat

IJmuiden

Levensgevaarlijk

IJmuiden

Levensgevaarlijk als je vanaf de lange nieuw rechts af slaat naar de zeeweg,
je moet altijd oppassen voor auto's die rechtsaf willen en achter een auto
uitschieten die linksaf gaan.
Levensgevaarlijk om vanaf langenieuwstraat rechtsaf te slaan de zeeweg
op, auto's vanaf noostraat die rechts afslaan zien deze fietsers vaak over het
hoofd
Menging/weving snel- en langzaamverkeer
Ontbreken van duidelijke signalisatie voor voorsorteren.
Mensen gaan kris kras over het plein, brommers met grote snelheid,
kruispunt Plein 1945 - zeewg staat elke dag vast, er ontstaat vele malen een
chaotische situatie.
Met auto maar ook met fiets altijd drukte, maar ja dat is straks verleden tijd
he, met de HOV.....................................................................................!
Met name de kruising lange nieuw- zeeweg

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Met name komend vanaf Lange Nieuwstraat gaande naar de Zeeweg een
onduidelijke verkeerssituatie. Met name autoverkeer komend vanaf
Zeeweg gaande naar Lange Nieuwstraat, rijden hard en nemen voorrang.
Ook vanaf de Noostraat komende en gaande over de Zeeweg is het goed
oppassen of rechtsafslaande auto's je wel opmerken.
Moeilijk oversteken voor fietsers, onduidelijk als vanaf Lange Nieuwstraat
rechts af dat auto's komende vanaf richting pontplein voorrang moeten
geven, vaak druk met scholieren van Vellesan, geërgerde automobilisten
die lang op de Lange Nieuwstraat hebben staan wachten, bussen die via de
busbaan rechtsaf slaan. Onoverzichtelijk
Moet lang wachten tot dat je kan oversteken/afslaan
Moet oppassen met auto's komend vanaf de lange nieuw, gaan vaak nog
even snel voorlangs als ik rechtdoor de zeeweg op ga
Na rechtsaf slaan naar zeeweg is vaak linke soep
Niet echt veilig voor fietsers, beter is het om een rotonde te hebben op dat
punt
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IJmuiden

Niet veilig genoeg (zoals bijv stoplichten of rotonde)

IJmuiden

Nogmaals het kruising

IJmuiden

Omdat daar vanaf het fietspad (Lange Nieuwstraat) alle fietsers en
bromfietsers (zonder dat ze voorrang hebben) rechts de zeeweg opvliegen.
Ze nemen voorrang en dat is een gevaar voor de automobilisten die de
Lange Nieuwstraat op willen draaien. Ook de jongelui van de nabij gelegen
scholen vliegen van de stoep af met hun fiets en steken zonder te kijken de
weg op. Bij het zebrapad op
plein 1945 wordt 9 van de 10 keer niet gestopt door auto's als je over steekt.
Ik durf er eigenlijk niet meer over te steken........
Omdat het voor autos een lastig kruispunt is om van lange nieuwstraat de
zeeweg op te rijden voel ik mij niet geheel veilig als ik van het fietspad de
zeeweg ben ingeslagen richting de heerenduinweg. Als automobilist merk
ik dat fietsers en brommers vaak geen voorrang verlenen aan autos op de
zeeweg en direct de zeeweg op draaien. Zelf al een paar keer iemand onder
de auto gehad ondanks dat ik geheel op het fietspad zeeweg reed.
Onduidelijk wie er voorrang heeft

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Onduidelijke situatie, onvoldoende aandacht voor fietsers van overig
verkeer waardoor gevaarlijke situaties ontstaan
Onduidelijke situaties vwb voorrang, belijning, haaientanden etc. Verkeer
rijdt hard.
Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk en gevaarlijk, vooral de plek waar het fietspad LN
overgaat op rijbaan.
Onoverzichtelijk met auto's vanaf de langenieuwstraat

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor de fietser. Als je vanaf de lange nieuwstraat komt
naar de zeeweg wil links af. Auto's komende van de langenieuwstrat
komend zien je niet. Omdat je eropeens bent.
Het zelfde met het verkeer vanaf de pont dat rijd snel
Onoverzichtelijk voor fietsen en automobilisten

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor fietsers en voertuigen, gevaarlijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk, gevaarlijke situaties met auto's

IJmuiden

Onoverzichtelijk.

IJmuiden

Onoverzichtelijk. Auto's nemen voorrang

IJmuiden

Onoverzichtelijk. Stoplichten!!

IJmuiden

Onoverzichtelijk. Van meerder kanten komt verkeer. Betere aanduiding
van fietspad zou wenselijk zijn. Als fietser kun je beter bij het zebrapad
oversteken.
Onoverzichtelijk. Vooral langenieuw afslag naar de zeeweg

IJmuiden
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IJmuiden

Onoverzichtelijke situatie

IJmuiden

Onoverzichtelijke situatie, gevaarlijk!

IJmuiden

Onoverzichtelijk-krap

IJmuiden

Onveilige situatie

IJmuiden

Ook met de fiets gevaarlijke situaties met oversteken.

IJmuiden

IJmuiden

Op de fiets rechts af vanaf de Lange Nieuw naar de Zeeweg doe je met je
handen op de rem. Door de korte draai weten andere weggebruikers pas
laat dat je voorrang hebt.
Oversteek te dicht op kruispunt, doorgaand verkeer niet juist

IJmuiden

Oversteek vanaf lange nieuwstraat

IJmuiden

Oversteken met of zonder auto gevaarlijk. Te veel zaken gebeuren op het
zelfde moment. Te druk. Verkeer meer mogelijkheden geven ijmuiden te
verlaten.
Overzicht ontbreekt zie mijn eerdere opmerking

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Plein 1945 naar Zeeweg wordt geen rekening gehouden met rechtdoor
gaan fiets verkeer door het auto verkeer vanuit de Lange Nieuwstraat, de
fietser vanaf de Lange Nieuwstraat richting Plein1945 - Zeeweg geven de
auto's geen voorrang
Rare kruispunt voor fietsers.....

IJmuiden

Reeds eerder beschreven

IJmuiden

IJmuiden

Regelmatig opstoppingen, omdat het verkeer van rechts het kruispunt niet
vrij laat.
Rekening houden met verkeer uit verschillende richtingen,wijkplat
form ijm-noord pleit voor verkeerslichten
Scholieren fietsen over zebrapad naar de andere kant en verwachten dat
auto's voor hen stoppen. Als je van de lange nieuwstraat komt en je wilt
rechtsaf richting driehuis houden automobilisten geen rekening met
fietsers
Smal fietspad met weinig uitwijkmogekijkheden om de Lange Nieuw in te
slaan.
Soms onoverzichtelijk

IJmuiden

Stoplichten nodig

IJmuiden

Te druk

IJmuiden

Te druk

IJmuiden

Te druk , en autos van alle kanten .

IJmuiden

Te druk met auto,s

IJmuiden
IJmuiden

Te gevaarlijk voor fietsers die op de zeeweg rechtdoor gaan( richting
Driehuis)
Te grootte stroom auto's. Ondanks oversteekplaats is het lastig oversteken.

IJmuiden

Te veel druk door auto- en busdrukte

IJmuiden
IJmuiden

Te veel verkeersdeelnemers van verschillende kanten tegelijk,
onoverzichtelijk. Beter verkerslichten
Te weinig overzicht

IJmuiden

Vaak chaotische situaties

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Vanaf het fietspad richting zeeweg, is het niet duidelijk wie er voorrang
heeft... Er staan haaientanden bij het fietspad maar als de automobilisten
niet stoppen hebben ze fietsers onder hun wielen
Vanaf langenieuw gezien onduidelijke situatie, auto s mogen over
fietstrook rijden om rechtsaf lange nieuw op te gaan. Sommige fietsers
gooien hun fiets gewoon plein45/zeeweg op terwijl er haaientanden zijn
Vanaf Plein 45 naar de Noostraat

IJmuiden

Vanuit lange Nieuw naar rechts de Zeeweg op. I.v.m. Verkeer dat meteen
afslaat komende uit de Noostraat r. Lange Nieuwstr.
Vanwege de beroerde aansluiting van het fietspad op de zeeweg, en omdat
je als automobilist vaak lang moet wachten gaan ze vlak langs je nog even
voorbij of ze zien je pas heel laat.
Vanwege het overige wegverkeer, auto`s die nog even snel voor je langs
schieten als je vanaf het fietspad komt
Veel te veel verkeer op elk moment, waardoor het overzicht niet te volgen
voorrang.
Veel verkeer, lastig oversteken, hopen op voetgangers, helemaal met kleine
kinderen.
Verwarend met ook zebrapad, fietspad en autos dus stoplichten aub

IJmuiden

Voelt niet veilig. Stopt een auto? ( vanaf noostraat richting zeeweg)

IJmuiden

Voor de automobilst niet duidelijk waar je heen gaat als fietser

IJmuiden

Voor fietser zeer gevaarlijk al een paar keer bijna aangereden en al 2
aanrijdingen gehad . Stoplichten zouden beter zijn
Voorrang is niet duidelijk, kleine wachtplek voor fietser

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Zeer druk met vaak stilstaande auto's die midden op de oversteekplaats
staan.
Zeer gevaarlijk kruising compleet onoverzichtelijk

IJmuiden

Zeer gevaarlijk voor fietsers, wordt erg hard gereden door auto's en
onoverzichtelijk
Zeer onoverzichtelijk en onduidelijk als fietser.

IJmuiden

Zeer onveilig!!

IJmuiden

Zelfde als met de auto ONOVERZICHTELIJKE KRUISPUNT

Santpoort-Noord

Afslaan naar het stadhuis is onoverzichtelijk. Vooral voor automobilisten.

Santpoort-Noord

Afslaand verkeer

Santpoort-Noord

Als er auto's willen afslaan zien ze je niet goed als je op de fiets bent

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Als je vanuit richting driehuis naar de de lange Nieuwstraat wilt
oversteken is er veel autoverkeer waarop je moet wachten en door de bocht
kun je ze niet altijd al zien aankomen.
Automobilisten hebben zelf al te veel moeite om hier goed doorheen te
komen; aandacht voor fietsers beperkt
Auto's komen van alle kanten, nemen altijd voorrang (soms terecht).
Oversteek van fietsers afkomstig van Zeeweg richting Lange Nieuwstraat
is gevaarlijk
Bij ING-bank oversteken naar stadhuis/Albert Heijn niet zonder risico

Santpoort-Noord

De voorrangssituatie is onduidelijk.

Santpoort-Noord

Drukke kruising, veel autoverkeer, bussen belemmeren het zicht, duurt
lang over te steken
Fietsend in wandelgebied.

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
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Santpoort-Noord

Geen goed overzicht

Santpoort-Noord

Gevaalijk kruispunt voor fietsers

Santpoort-Noord

Gevaarlijke kruising

Santpoort-Noord

Gevaarlijke oversteek

Santpoort-Noord

Gevaarlijke situatie op de kruizing

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk van LN naar Driehuis

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk voor automobilist tov fietser

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk voor fietsers, wie geeft er voorrang aan wie? Lastig als het
druk is.
Onoverzichtelijk, auto's hebben slecht zicht

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk, druk

Santpoort-Noord

Onveilig

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid

Vanaf lange nieuwstraat rechtsaf de zeeweg op (richting Heerenduinweg)
is gevaarlijk/ auto's zien je niet of willen geen voorrang verlenen.
Als fietser is het onoverzichtelijk om over te steken. Bijv van zeeweg naar l.
Nieuw str.
Gevaarlijk

Santpoort-Zuid

Niet erg overzichtelijk, opstelplaats voor fietsers soms wat klein

Santpoort-Zuid

Onverzichtelijk voor fietsers

Santpoort-Zuid

Smal om in te rijden

Santpoort-Zuid

Vanaf zeeweg linksaf de lange nieuw op te druk en ook nog een zebra pad

Santpoort-Zuid

Veel drukte weinig mogelijkheden om veilig over te steken

Velsen-Noord

De hoek m het fietspad te bereiken is te scherp.

Velsen-Noord
Velsen-Noord

De situatie is daar voor alle gebruikers onduidelijk voor wat betreft de
voorrang, dus iedereen doet maar wat
Onduidelijke rijbaanafscheiding

Velsen-Noord

Te veel verkeersbewegingen met diverse deelnemers

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Vanaf pont richting plein krappe bocht, blokkeren doorgang door auto's
en gevaarlijke scheidingsbanden die zo goed als niet zichtbaar zijn (
obstakel markering ontbreekt)
Weinig ruimte voor fietsers (onoverzichtelijk)

Velsen-Zuid

Afslaan vanaf l.nieuw is gevaarlijk

Velsen-Zuid

Als fietser is het bijna onmogelijk om op een veilige manier over te steken

Velsen-Zuid

Automobilisten letten op elkaar, fietser wordt vaak over het hoofd gezien

Velsen-Zuid

Autoverkeer let niet genoeg op fietsers

Velsen-Zuid

Bij raadhuis vanaf velsen zuid rijden de auto's van rechts (albert hein) vaak
door zonder te stoppen voor de fietsers
Fietsers komend vanaf Lange Nieuwstraat gaan bij rechtsaf slaan zonder
kijken weg op wat voor gevaarlijke situaties zorgt

Santpoort-Zuid

Velsen-Zuid
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Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Fietsers komende vanaf Lange Nieuw nemen voorrang de Zeeweg op, en
hebben vervolgens voorrag tov afslaand verkeer van richting Noostraat
naar lange Nieuw toe; gevaarlijke situatie met weinig rescpect en begrip
voor elkaar
Gevaarlijk en onlogisch

Velsen-Zuid

Gevaarlijk, vaak ongevallen, stoplichten is een optie

Velsen-Zuid

Het ontbreken van verkeerslichten.

Velsen-Zuid

Moeilijk oversteken

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Onduidelijk voorrang als je van de Lange Nieuwstraat komt en rechtsaf
wilt
Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk bij oversteken

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk, veel afslaand verkeer

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijke situatie

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijke situatie, vooral oversteek van stadhuis naar de Noostraat

Velsen-Zuid

Raar punt van de lange nieuw naar zeeweg

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Rare actie als je vanaf het gemeentehuis/AH linksaf wil naar velsen-zuid
moet je eerst oversteken om vervolgens op het fietspad te komen aan de
andere kant. Die oversteek plaats is gevaarlijk als je daar stil moet staan
omdat andere fietsers dan geen ruimte meer hebben om je te passeren die
naar ijmuiden willen.
Rare haakse bochten in fiestpaden

Velsen-Zuid

Slechte lay out, dubbelzijdig bereden fietspad

Velsen-Zuid

Te druk en chaotisch behalve bij oversteek vanaf lange nieuwstraat richting
de de noostraat
Van alle kanten komt wat en vaak geven gebruikers niet goed aan waar ze
naar toe willen.
Vanaf de Noostraat naar plein 45 daar moet je heel goed opletten.

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Vooral automobilisten die onbekend zijn met de situatie leveren gevaar op
vanwege de ligging van het fietspad
Voorrang
Zeer moeilijke afslag linksaf richting denoostraat. Geen overzicht op
achterop komend autoverkeer en vooral geen ruimte om dwars op
oversteekkans te wachten (volledige blokkering fietspad of voorwiel op
rijbaan)
Zeer onoverzichtelijk, teveel kruisende en afslaande autos.
Als fietser gevaarlijk om vanaf de Lange Nieuwstraat de zeeweg op te
gaan? Ook moeite met oversteken vanaf Lange Nieuwstraat richting
Noostraat.
Automobilisten zien fietsers uit noordenvaak over het hoofd.

Velserbroek

Auto's die de langenieuw straat op willen gaan ontwijken soms
ternauwernood een fietser.
Auto's geven niet altijd voorrang

Velserbroek

Auto's rijden te snel en het zijn er te veel om veilig over te kunne steken
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Velserbroek

Bij rechtdoor fietsen slaan de auto s gewoon af.

Velserbroek

Velserbroek

Doordat beide fietspaden aan één zijde van de weg zijn vind ik het heel
onoverzichtelijk. Vooral als je vanaf de lange Nieuwstraat rechtsaf gaat, de
Zeeweg op. Je hebt dan voorrang op het verkeer dat van de lange
nieuwstraat komt, maar je komt daar onverwacht voorlangs.
Doorgaande fietspaden die de weg doorsnijden. Bussen die optrekken
verkeer van vele kanten, en als je dan op kan trekken een fietsoversteek en
een zebrapad op een afstand dat je meestal een paniekstop moet maken,
mede omdat de weggebruikers verkeersdeelnemen niet zien als iets dat je
met z,n allen doet.
Erg druk en onoverzichtelijk. Verkeer neemt vaak voorrang komend vanaf
de lange Nieuw.
Erg drukke en slecht overzichtelijke kruising.

Velserbroek

Fiets - auto

Velserbroek

Geen ruimte voor fietser en lastig oversteken en invoegen

Velserbroek

Gevaarlijk

Velserbroek
Velserbroek

Gevaarlijk kruispunt voor fietsers. Vooral als je richting heerenduinweg
rijdt en er auto's afslaan naar de lange nieuwstraat
Gevaarlijke en onoverzichtelijke fietsoversteekplaatsen

Velserbroek

Gevaarlijke oversteek naar Lange Nieuw

Velserbroek

Gevaarlijke oversteek.

Velserbroek

Hopen dat auto's je gezien hebben en voorrang geven, maar je weet het
nooit zeker.....
Lastig oversteken

Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Mix met autoverkeer is hier niet veilig, teveel verkeer dat op een
ongeregelde manier deze kruising gebruikt
Omdat auto verkeer overal ogen tegelijk nodig heeft, en op verschillende
verkeersstromen moet letten voordat ie over kan steken, wordt de fietser
vaak over het hoofd gezien. Gevaarlijk om te fietsen dus.
On overzichtelijk

Velserbroek

On overzichtelijk

Velserbroek

Onduidelijke situatie,krappe bocht in fietspad

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk auto zien fietsers slecht

Velserbroek

Onoverzichtelijke autobewegingen door kruisende rijrichtingen

Velserbroek
Velserbroek

Opletten is een druk kruispunt voor autos waardoor een fietser niet snel
gezien wordt
Problemen met doorrijdende fietsers

Velserbroek

Rommelige situatie van fietspaden.

Velserbroek
Velserbroek

Te druk en gevaarlijk als je wilt oversteken. Eigenlijk zou voor de fiets
veiligheid de fietsers voorrang moeten
Te onoverzichtelijk

Velserbroek

Tedruk

Velserbroek

Teveel verkeersstromen in een klein gebied

Velserbroek

Vanaf lange nieuwstraat naar zeeweg moeizame en risicovolle overgang

Velserbroek
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Velserbroek

Zeer gevaarlijk om hier te fietsen. Het is zeer opletten of de automobilist
jou ook ziet en/of voorrang verleend
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Kruispunt Marktplein/Lange Nieuwstraat – IJmuiden.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Automobilisten zien fietsers vaak niet of te laat

Driehuis

Ben altijd bang dat ik van mijn fiets wordt gereden

Driehuis

Driehuis

Conflicten afslaande auto's met kruisend tweerichtingen fietspad. Auto's
kunnen nauwelijks tussen weg en fietspad opstellen.
Fietsers en bromfietsers komen van beide kanten. Automobilisten vergeten
dit wel eens of zijn niet bekend met de situatie.
Gevaarlijk door 2 ri. Verkeer en rommelig met auto's, brommers

Driehuis

Gevaarlijke oversteek

Driehuis

Heel onoverzichtelijk

Driehuis

Het dubbele fietspad vereist dubbel uitkijken, ook als automobilist

Driehuis

Je hebt voorrang maar krijgt het niet

Driehuis

Lange Nieuwstraat , fietspad 2 richtingen, met overstekende auto,s. Het
liefst ga ik niet over de lange nieuwstraat.
Lastig oversteken

Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Levensgevaarlijk kruispunt voor fietsers. Houd me hart altijd vast als mijn
kinderen daar moeten fietsen.
Onoverzcichtelijk: veel auto's en brommertjes

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk

Driehuis

Onoverzichtelijk te veel waar je op moet letten: zebrapad. Afslaande auto's
brommers fietsers
Onoverzichtelijk voor afslaande auto's die daardoor fietsers over het hoofd
zien
Onoverzichtelijk voor auto, dus levensgevaarlijk voor fietsers

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis

Onoverzichtelijk, gebeuren vaak ongelukken, fietsers komen van 2 kanten,
ar kan maar 1 auto wachten en houdt het verkeer op de lange nieuwstraat
op
Onoverzichtelijke

Driehuis

Oversteken heel gevaarlijk.

Driehuis

Slecht overzicht, auto's stoppen niet

Driehuis

Slechte doorstroming voor fietsers

Driehuis
Driehuis

Tweerichtingenfietspad Lange nieuw gevaarlijk en ontbreken
fietsvoorzieningen Marktplein
Uit alle richtingen verkeer maakt het onoverzichtelijk

Driehuis

Veel auto's die geen voorrang geven aan fietsers zeer gevaarlijk

Driehuis
IJmuiden

Veel verschillende verkeerstromen fietspad zebra snelverkeer op brede
kruizing
Afslaand verkeer

IJmuiden

Afslaand verkeer voor fietsers heel gevaarlijk
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IJmuiden

Afslaand verkeer ziet regelmatig fietsers over het hoofd

IJmuiden

Afslaande auto's waarbij nog al eens een aanrijding ontstaat.

IJmuiden

Algehele verkeerssituatie. Drukkruispunt met veel kruisende
verkeersstromen.
Als de automobilisten niet opletten ja dan levensgevaarlijk .

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Als eerder aangegeven. Als fietser zijnde heel goed uitkijken voor auto's
die afslaan vanaf Lange Nieuwstraat naar Marktplein
Als fietser afkomstig marktplein linksaf naar het fietspad
op de langenieuwstraat 3 paar ogen voor de autos voor en achter je die
naar vanaf de langenieuw naar het markplein of andersom willen
Als fietser is het hier God zegen de greep, voor aoto mobilisten is het
dubbele fietspad niet te overzien, ik moet constant de handen aan de rem
houden en vele malen vol in de rem.
Als fietser wordt je daat makkelijk over het hoofd gezien.

IJmuiden

Auto die regelmatig zonder te kijken doorrijden

IJmuiden

Auto snijden af

IJmuiden

Auto zien hier vaak de fietsers en voetgangers niet.

IJmuiden

Auto`s hebben voorrang

IJmuiden

Automobilisten hebben veel te veel kanten en punten die ze moeten
overzien je moet dus als fietser erop bedacht wezen dat je snel moet
afstappen wil je niet onder de auto belanden
Automobilisten kijken niet goed uit, verwachten geen verkeer van 2 kanten

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Automobilisten kijken vaak te laat of er fietsers rijden als ze afslaan en als
je al wilt afslaan als fietser naar de langenieuwstraat dan is dat bijna
onmogelijk .
Automobilisten kunnen niet goed inschatten hoe snel een fietser gaat
(vooral elektrische fietsen gaan sneller dan verwacht), waardoor auto's
over het fietspad afslaan en fietsers gevaar lopen.
Automobilisten letten wel op mede autoverkeer maar vergeten het
fietspad, levensgevaarlijk
Automobilisten rijden je met grote regelmaat voor de sokken.
Automobilisten zien fietsers niet goed bij afslaan naar marktplein. Vanaf
marktplein richting plein 1945 moet je extra opletten,krijg je geen voorrang
Automobilisten zijn nog steeds niet gewend aan fietsers van 2 kanten,
gebeuren regelmatig (bijna) ongelukken.
Auto's die voorang nemen, midden op fietspad gaan staan, gevaarlijke
middenberm. Scooters die veel te hard rijden
Autos geven geen voorgang aan fietsers
Auto's hebben te weinig zicht op fietsers die van links en rechts komen of
staan voor het zebrapad
Auto's houden geen rekening met fietsers die aan de linkerkant fietsen op
de lange Nieuwstraat
Auto's letten niet genoeg op fietsers, gaan op het fietspad staan.
Auto's links en rechts; fietsers en brommers links en rechts; oversteekplaats
voetgangers naar kruising. Dat is teveel van het goede.
Auto's nemen vaak voorrang op fietsers
Auto's zien je slecht ondanks het open karakter , Stoplichten zouden beter
zijn
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IJmuiden

Auto's zien je te laat moet altijd vol in de remmen

IJmuiden

Auto's zien soms fietsers over het hoofd

IJmuiden

Autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers door elkaar van meerdere
kanten.
Ben daar al zo vaak bijna van mijn fiets gereden en één keer echt van fiets
gereden
Ben hier een keer aangereden door een auto die vanaf de Dekamarkt kwam
en de Lange Nieuwstraat in wilde gaan. Sindsdien nog een aantal keer een
noodstop moeten maken.
Bestuurders van auto's kijken niet uit. Gaan op fietspad staan en kijken of
ze verder kunnen. Bellen mobiel!
Conflictsituaties met autoverkeer

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Daar gebeuren te vaak ongelukken.
Automobilisten letten daar niet goed op; ook omdat de fietsers van 2
kanten komen.
De automobilist heeft vaak niet in de gaten dat het fietsverkeer van twee
kanten komt, daardoor word ik vaak van m'n sokken gereden
Deze kruising moet gemaakt zijn door iemand met een heeeeel grote hekel
aan fietsers. Ben hier meermalen zelf bijna aangereden: de ongelukkigste
hoek van Noord Holland!!!
Dit fietspad verschrikkelijk

IJmuiden

Dit is al jarenlang een probleem punt, met diverse ongelukken, vooral als
het druk is of als het regent.
Dit is spelen met je leven vanwege chaotische verkeers situtatie en op een
verkeerde plek aangelegde zebrapad
Door de drukke onoverzichtelijke indeling voor de automobilist hoop je
maar dat ze op tijd stoppen voor je, hoef niet te vertellen dat het wel eens
fout gaat.
Door de dubbel fietspad is het moeilijk oversteken voor auto's waardoor en
file ontstaat waar je als fietser weer bijna niet langs kan.
Door het dubbele fietspad.

IJmuiden

Door kruisende auto's

IJmuiden

Doorstroming geen probleem, maar er gebeuren te veel ongelukken.

IJmuiden

Druk kruispunt, onoverzichtelijk

IJmuiden

Druk onoverzichtelijk

IJmuiden

Druk, hard rijdend verkeer van alle kanten.

IJmuiden

Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

Dubbele fietspad; van twee kanten fietsers, is gevaarlijk aldaar.

IJmuiden

Een gevaar het maakt niet uit vanaf welke kant je komt

IJmuiden

Elke afslag aan de noordkant van de Lange Nieuwstraat is gevaarlijk

IJmuiden

Er gebeuren hier veel ongelukken Als een auto van de lange nieuw het
marktplein oprijdt dan wordt de bestuurder eerst geconfronteerd met het
fietspad en daarna een zebrapad. Tevens wordt hem/haar het zicht
ontnomen door het bushokje
Er gebeurt daar te veel zebrapad,fietspad en afslaand autoverkeer

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Erg gevaarlijk. Kennelijk onoverzichtelijk voor de automobilist. De fietser is
hiervan de dupe.
Fietsers worden over t hoofd gezien
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IJmuiden
IJmuiden

Fietsers worden soms over het hoofd gezien door automobilisten, het is er
druk dan ook druk met fietsers
Fietspad en autoweg onlogisch

IJmuiden

Fietspad kruist overstekende auto's

IJmuiden

Gebeuren veel ongelukken door afslaande auto's

IJmuiden

IJmuiden

Geen goed doorlopende verkeersstroming door het afslaande autoverkeer
naar Velserduinplein.
Geen goed overzicht zowel als autorijder en fietser
fietsers komen vaak via stoep op fietspad zodat je ze als autobestuurder
niet ziet aankomen
Geen overzicht

IJmuiden

Gevaar afslaande auto's over fietspad.

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden

Gevaarlijk ivm auto's die niet uitkijken

IJmuiden
IJmuiden

Gevaarlijk kruispunt, zeker nu er een zebrapad gekomen is. Ik vind de
situatie echt gevaarlijker geworden nu daar een zebrapad is.
Gevaarlijk kruispunt.

IJmuiden

Gevaarlijk voor fietsers

IJmuiden

Gevaarlijk voor fietsers, automobilisten moeten 2 paar ogen hebben.
Tweerichtings fietspad, zebrapad, uitrit parkeerplaats
Gevaarlijke kruising

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Gevaarlijke onoverzichtelijke situatie. Auto's houden zich niet aan de
regels. Met kinderen nog gevaarlijker
Gevaarlijke plek voor fietsers, want onoverzichtlijk.

IJmuiden

Gevaarlijke situatie met afslaande auto's

IJmuiden

Gevaarlijke situatie veel afbuigend verkeer. Onoverzichtelijk

IJmuiden

Gevaarljke oversteek, geen overzicht op auto's

IJmuiden

Goed opletten voor afslaand verkeer

IJmuiden

Hard aanrijden van auto's

IJmuiden

Heb ik al beschreven. Het is vreselijk als fietser de Lange Nieuwstraat op
de fietsen terwijl je komt van het Marktplein. Hoeveel aanrijdingen hier al
zijn geweest of bijna aanrijdingen.
Heel veel ongelukken, je moet heel goed opletten en de auto's gaan toch
vaak de fout in
Het bushokje voor C&A ontneemt automobilisten het zicht op het fietspad.
Tip: Verleg het fietspad 2 - 5 meter meer naar Kennemerlaan.
Het fietspad wordt vergeten door automobilisten

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Het is een zeer gevaarlijke kruising,onoverzichtelijk en nogmaals levens
gevaarlijk.
Het is te onoverzichtelijk voor autobestuurdres
Het is vaak druk en je moet 4 verkeerstromen in de gaten houden. (2x
fietspad 2x Lange N str.
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IJmuiden
IJmuiden

Het recht door gaan van Lange Nieuwstraat richting Vechtstraat, er wordt
geen voorrang gegeven aan de fietser door de auto's
Hier doorrijden is steeds weer een gok of je wel gezien wordt.....

IJmuiden

Hoeft geen nader betoog meer gezien hoeveelheid ongelukken

IJmuiden

In de spits door de drukte ronduit gevaarlijk voor fietsers. Heel goed
blijven opletten helpt niet genoeg.
Is een breed kruispunt. Lastig om van marktplein links het fietspad op te
rijden
Je moet goed opletten zodat je niet voor je sokken wordt gereden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Je wordt vaak over het hoofd gezien door het afslaande verkeer als jezelf
rechtdoor gaat........
Lastig oversteken, geen zebrapad
Lastig voorsorteren als je vanaf het marktplein de lange nieuwstraat op wil
richting stadhuis
Levens gevaarlijk ivm met 2 rijrichtingen. Zebra pad net na bocht en vaak
afslaand verkeer. Zowel fietser en automobilist is op dit kruispunt vogelvrij
Levensgevaarlijk

IJmuiden

Levensgevaarlijk de auto,s die onbekend zijn weten niet dat daar een
fietspad ligt.
Levensgevaarlijk om vanaf marktplein links de Lange Nieuw het fietspad
op te moeten. Al diverse aanrijdingen daar gezien.
Levensgevaarlijk slechte oversteek voor fietsers slecht zicht voor de
automobilisten waardoor er vaak ongelukken zijn
Levensgevaarlijk, automobilisten missen het overzicht, moeten op veel te
veel situaties letten, waardoor het vaak misgaat. Als fietser kan je bijna niet
links afslaan
Levensgevaarlijk, auto's kunnen niet oversteken en moeten soms
doordrukken
Meer dan levensgevaarlijk: auto's die afslaan van LN naar plein hebben
geen zicht op fietspad
Moeilijk over te steken

IJmuiden

Niet overzichtelijk

IJmuiden

IJmuiden

Niet overzichtelijk , gevaarlijk punt. Ook door zebrapad vlak na de bocht.
Zebrapad is prima als het een paar meter opgeschoven wordt richting deka
.
Niet veilig genoeg (zoals rotonde)

IJmuiden

Nog gevaarlijker! Zie aantal ongelukken wat hier gebeurt

IJmuiden
IJmuiden

Obstakels beletten het zicht. Verkeer rijdt er hard. Onoverzichtelijke
situatie
Om redenen die ik al eerder gaf. Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onduidelijk en onoverzichtelijk voor autoverkeer

IJmuiden

Ongeduldige automobilisten

IJmuiden

Onoverzichellijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
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IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk als je de hoek om wilt zie je fietsers en scooters slecht.

IJmuiden

IJmuiden

Onoverzichtelijk door fietsers vanuit 2 richtingen en kort draaimoment
voor auto`s
Onoverzichtelijk dubbel fietspad enautomobilisten slecht zicht daarop dus
onveilig
Onoverzichtelijk en veel te veel verkeer om over te steken of om in te
voegen
Onoverzichtelijk gevaarlijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk punt

IJmuiden

Onoverzichtelijk punt voor auto's en dus ook voor fietsers

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor auto"s idem bij Hema.

IJmuiden
IJmuiden

Onoverzichtelijk voor auto's, dus gevaarlijk voor fietsers. Voorsorteren op
marktplein is ook risicovol
Onoverzichtelijk voor auto's, dus lastig voor fietsers

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor bestuurders van auto's, geburen te veel ongelukken.

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor de auto's

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor fietsers en voertuigen, gevaarlijk

IJmuiden

IJmuiden

Onoverzichtelijk worden regelamtig fietsers aangereden.
Beste zou zijn als daar ook een rotonde zou komen of stoplichten maar er
moet echt wat gebeuren
Onoverzichtelijk zie het aantal aanrijdingen

IJmuiden

Onoverzichtelijk! Voor fietsers een zeer onveilig kruispunt!

IJmuiden
IJmuiden

Onoverzichtelijk, automobilisten komend vanuit marktplein zien vaak over
het hoofd dat fietsverkeer uit twee richtingen komt.
Onoverzichtelijk, men moet op te veel verkeer letten

IJmuiden

Onoverzichtelijk, vaak

IJmuiden

IJmuiden

Onoverzichtelijk,levensgevaarlijk omdat automobilisten niet goed opletten
en,ook hier,snel nog even voor willen gaan
Onoverzichtelijk,zowel voor autos als (brom)fietsers.Er ligt ook regelmatig
glas van koplampen en achterlichten.
Onoverzichtelijk. Stoplichten!!

IJmuiden

Onoverzichtelijk. Te veel verkeersstromen om op te letten.

IJmuiden

Onoverzichtelijke situatie, gevaarlijk!

IJmuiden

Onoverzichtelijkheid fietsers auto s en voetgangers,

IJmuiden

Onveilige situatie

IJmuiden

Ook voor fietsers gevaarlijke situatie, altijd opletten

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden

Oversteek levensgevaarlijk!!!

IJmuiden

Overstekend en afslaand autoverkeer gevaarlijk voor fietsers

IJmuiden
IJmuiden

Overzicht is slecht voor auto's, waardoor ik altijd afrem op de fiets om te
kijken of ze me gezien hebben
Overzicht voor de auto's is niet goed.

IJmuiden

Reeds eerder beschreven

IJmuiden

Regelmatig (bijna) geschampt door afslaande auto's

IJmuiden

Slecht overzicht voor automobilisten, vooral in het donker!

IJmuiden

Slecht overzien

IJmuiden

IJmuiden

Slechtste kruispunt van Nederland, dat komt door het fietspad wat niet
apart ligt waardoor er veel (bijna) aanrijdingen en (bijna) ongelukken
gebeuren.
Te druk voor fietsers, auto's die van langenieuw/marktplein komen

IJmuiden

Te druk. Mening al in een vorige vraag gegeven.

IJmuiden

Totaal onduidelijk,met een zebrapad net om de hoek...

IJmuiden

Twee richting verkeer van fietsers brengt steeds gevaar voor de autos.

IJmuiden
IJmuiden

Twee richtingen fietsers zebrapaden en rijbanen. Heel rommelig mede
door de ventweg bij de gesloopte flats
Tweezijdig fietspad is gevaarlijk

IJmuiden

Vaak risicovol rijgedrag automobilisten.

IJmuiden

Vanaf het Markplein komend moet je tussen voorgesoorteerde auto`s
puzzelen om linksaf het fietspad op te kunnen
Vanaf lange nieuw rechtsaf naar marktplein staat de bushalte in de weg
voor goed over zicht op de kruising. Direct na fietspad ligt het zebrapad
afzonderlijk van elkaar. Kan hier visueel 1 oversteekplaat van gemaakt
worden door bijv totale verhoging?
Veel verkeer van verschillende kanten maakt dat je langzaam gaat fietsen
en klaar ben om te remmen als je niet gezien wordt.
Veelvuldig aanrijdingen

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Verkeer dat rechts afslaat van af de Langenieuwstraat naar Marktplein
moet men als fietser heel goed op letten.
Verkeer komt van alle kanten
Vind het te gevaarlijk ivm de autos en het zebrapad te dicht op het
fietspad
Voelt niet veilig. Stopt een auto? Heeft de bestuurder mij gezien? Vooral als
je richting zeewijk fietst.
-Voertuigen blokkeren regelmatig het fietspad

IJmuiden

Voet,fietspaden en rijbanen zowel van links als van rechts, niet goed over
zichtelijk.
Voor fietsers een crime. Auto's zien over de fietsers heen ! Zeer gevaarlijk.

IJmuiden

Voor fietsers heel gevaarlijk auto mobilisten zien jevaak niet

IJmuiden

Voor fietsers levensgevaarlijk.

IJmuiden

Voor fietsers LEVENSGEVAARLIJK. Onoverzichtelijke situatie.Dit geldt
ook voor ander verkeer.
Voor mensen buiten de plaats, die niet met deze rotonde bekend zijn vind
ik het voor de fietsers gevaarlijk

IJmuiden
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IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Vooral in 'avondspits' is dit punt een kriem voor fietsers.
Automobilisten zijn gehaast, veel fietsers 'onzichtbaar'. Je komt er zelfs als
fietser ogen en oren tekort.
Voorrang voor fietsers op Lange Nieuw levert met af afslaand autoverkeer
veel gevaarlijke situaties op en aanrijdingen
Word niet altijd voorang verleend

IJmuiden

Zebrapad ligt te dicht bij het fietspad. Het bushalte hokje staat daar ook
niet gunstig. Je moet toch wel flink naar het fietspad toe rijden om om het
bushokje heen te kijken
Zeer gevaarlijk kruising compleet onoverzichtelijk

IJmuiden

Zeer gevaarlijk met afslaande auto's vanaf de lange nieuwstraat

IJmuiden

Zeer gevaarlijk punt vanwege afslaand verkeer.

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk, zowel voor fietsers als automobilisten

IJmuiden

Zeer onveilig doordat auto's op zowel fietsers, voetgangers en auto's
moeten letten.
Zeer onveilig!!

IJmuiden
IJmuiden
Santpoort-Noord

Zowel afslaan naar Kennemerlaan als van Kennemerlaan naar LN-straat en
rechtdoor oversteken is zeer lastig.
Afslaande auto's belemmeren fietsers vaak

Santpoort-Noord

Afslaande auto's vanaf lange nieuw zien vaak fietsers over het hoofd

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Als je van het marktplein afkomt verwacht ik altijd het fietspad aan de
overkant. Moet dan opletten dat er van rechts ook fietsers komen.
Auto's zien niet altijd beide kanten

Santpoort-Noord

Autoverkeer belemmert fietsverkeer

Santpoort-Noord

De aanwezige drukte en het niet gebruik makend van automobilisten van
de voorsorteerstroken.
De kruisende auto's bij twee richtingverkeer van fietsers

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Dit geldt zowel als automobilist als fietser: onvoldoende zicht welke actie
de "ander" inzet
Druk en onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Erg rommelig, vooral bij het oversteken naar de merwedestraat geen
overzicht.
Fietsers worden door auto's over het hoofd gezien. Teveel verkeer wat het
fietspad kruist
Fietsverkeer op het fietspad uit twee richtingen blijft lastig voor andere
verkeersdeelnemers die het fietspad oversteken
Geen goed overzicht

Santpoort-Noord

Gevaarlijk

Santpoort-Noord

Gevaarlijk door fietsers van twee kanten waar automobilisten die het
fietspad kruisen niet altijd op rekenen
Gevaarlijke kruising

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Gevaarlijke oversteek, als automobilist moeilijk snel fietsers/bromfietsers
waar te nemen
Gevaarlijke punt omdat auto's niet altijd voorrang verlenen.

Santpoort-Noord

Gevaarlijke situatie
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Santpoort-Noord

Het fietspad is 2 richtingen en dat is niet handig voor auto betuurders

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Het is daar niet voor iedereen duidelijk hoe de verkeerssituatie is een dat
leidt nogal eens tot gevaarlijke situaties.
Lastig kruispunt voor fietsers

Santpoort-Noord

Moeilijk om over te steken, doe dit bij het zebrapad

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk voor automobilist tov fietser

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk waardoor automobilisten de fietser niet altijd zien

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk, fietsonvriendelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk, vooral met kinderen

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Op alle manieren moet je ogen van achteren en van voren hebben voor al
het verkeer wat elkaar kruist / oversteekt
Oversteek moet je 2 richtingen van fietsers in de gaten houden

Santpoort-Noord

Te veel verkeer op een punt, maak verkeers lichten

Santpoort-Noord

Twee richting verkeer fietspad

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Vanuit Spaarnestraat oversteken en dan verkeer van beide kanten op
fietspad risicovol.
Verkeers volgorde niet duidelijk, onoverzichtelijke fietsersoversteek

Santpoort-Noord

Verwarrend

Santpoort-Zuid

Fietspad met tweerichtingen verkeer. Onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Gevaarlijk

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijk kruispunt

Santpoort-Zuid

Onoverzichtelijke kruising

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Van af de Lange Nieuwstraat moeilijk over te steken vanwege de drukke
verkeersstromen van diverse richtingen.
Veelheid kruisende verkeersstromen

Santpoort-Zuid

Verschillende richtingen die elkaar kruisen

Santpoort-Zuid

Zeer onoverzichtelijk. Auto's zien je vaak niet of te laat.

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Je moet altijd goed opletten dat de auto's vanaf de langenieuwstraat je niet
aanrijding.
Lastig bepalen wie voorrang heeft

Velsen-Noord

Onoverzichtelijk

Velsen-Noord

Onveilig m.b.t. Passerende en afslaand auto-/motorverkeer

Velsen-Noord

Zeer druk ( te druk) kruispunt met rommelige inrichting, opstelruimte
voor autos ontbreekt
Afbuigende auto's vanaf de lange nieuwstraat richting marktplein houden
geen rekening dat er van 2 kanten fietsen komen

Velsen-Zuid
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Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Afslaand verkeer van Lange Nieuw richting Kennemerlaan heeft geen
goed zicht op fietspad, mn fietsers van rechts. Bovendien rijden brommers
daar erg hard. Wederom weinig begrip en respect voor elkaar
Afslaande auto's zeer gevaarlijk.

Velsen-Zuid

Als je af wilt slaan altijd fietsers van 2 kanten.

Velsen-Zuid

Auto moeten weer stoppen voor het Zebrapad en blokkeren de fietspaden

Velsen-Zuid

Autos hebben geen overzicht, te gevaarlijk door twee richting fietspad

Velsen-Zuid

Autos zien vaak fietsers/scooters over het hoofd

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Benn ik al een keer aangereden, auto's verwachten geen tweezijdig fietspad
en rijden fietsers aan wanneer ze afslaan. (zie daar zo vaak aanrijdingen)
Chaotisch

Velsen-Zuid

Erg onoverzichtelijk met van alle kanten verkeer (wandelaars en autos)

Velsen-Zuid

Fiets paden liggen gevaarlijk

Velsen-Zuid

Gevaarlijk en zeer onlogisch

Velsen-Zuid

Gevaarlijk punt

Velsen-Zuid

Gevaarlijk, vaak ongevallen, stoplichten is een optie

Velsen-Zuid

Komende vanaf Marktplein en dan linksaf slaan de Lange Nieuwstraat op
is gevaarlijk. Je moet zelf heel goed kijken, auto's zien je vaak niet.
Levensgevaarlijk door afslaand verkeer

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Niet iedere bestuurder heeft door dat het fietspad twee kanten op gaat.
Ook overstekende voetgangers .
Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk vanaf L.Nieuwstraat. Zeker met hardrijdende
snorbrommer
Onoverzichtelijk, vooral gevaarlijk met auto's

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk/gevaarlijk

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk/onveilig

Velsen-Zuid

Onveilge dwars oversteken L.Nieuwstraat

Velsen-Zuid

Rechtsaf slaand autoverkeer houdt weinig rekening met doorgaande
fietser. Idem bij de lange nieuw/velserduinweg (hema)
Reeds vermeld levensgevaarlijk.

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Rommelige layout, teveel verkeersbewegingen, hoge snelheid op L
Nieuwstraat
Van meerdere kanten komen verschillende gebruikers die de gelegenheid
krijgen om maar wat te doen. Haast geen niveauverschil waardoor veel
fietsers en scooters ongecontroleers van troittoir naar weg en andersom
gaan.
Van twee kanten fietsers, auto's, erg onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Voor auto's en fietsers onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Wanneer je op het fietspad van de Lange Nieuw rijdt is er geen plaats om
op auto's te wachten om af te slaan.
Brommers en fietsen komen van twee kanten op je af. Er is maar 1
oplossing. Afstappen!!

Velsen-Zuid
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Velsen-Zuid

Zeer gevaarlijk, met spoed verbeteren

Velserbroek

Alle kuispunten onoverzichtelijk//chaotisch

Velserbroek

Auto verkeer houdt te weinig rekening met de fietsers, rijden te hard.

Velserbroek

Auto's geven niet altijd voorrang

Velserbroek

Auto's rijden te snel en het zijn er te veel om veilig over te kunne steken

Velserbroek

Bij rechtdoor fietsen slaan de auto s gewoon af.

Velserbroek

De drempels voldoen niet, slecht zicht op fietspad

Velserbroek

Door opstelling van auto's voor invoegen lange nieuwstraat

Velserbroek

Erg drukke en slecht overzichtelijke kruising.

Velserbroek

Erg onduidelijk, ook voor de auto's. Twee richtingen fietsers en
voetgangers, en veel drukte.
Fiets - auto

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Fiets pad tweerichtings verkeer snel verkeer die vanmarktplein afkomen
staan vaak op fietspad
Fietsers op een pad in beide richtingen

Velserbroek

Fietspad zit heel dicht op bocht van de Lange Nieuwstraat is gevaarlijk
voor onbekende auto bestuurders.
Gecompliceerd

Velserbroek

Geen

Velserbroek

Gevaarlijk

Velserbroek

Gevaarlijk

Velserbroek

Gevaarlijk

Velserbroek

Gevaarlijk door kruisende auto,s

Velserbroek

Gevaarlijk is het vrij liggende fietspad met 2 richtingverkeer

Velserbroek

Velserbroek

Gevaarlijk met vrachtwagens. Auto's die willen oversteken staan op het
fietspad.
Gevaarlijk omdat je altijd op moet letten of je voorrang krijgt van de
automobilist
Gevaarlijke en onoverzichtelijke fietsoversteekplaats

Velserbroek

Gevaarlijke kruising

Velserbroek

Hardrijdende auto's op de Lange Nieuwstraat, slecht overzicht

Velserbroek

Heel goed opletten. Anders wordt je van de fiets gereden

Velserbroek

Het dubbele fietspad met direct daarna een oversteekplaats levert gevaar
op. Aan beide zijden van de lange nieuwstr. Een fietspad zou veel
gevaarlijke punten opheffen
Het fietspad wordt bij oversteken/invoegen vaak over het hoofd gezien

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Het is lastig om daar over te steken. Met de auto is dat vaak al lastig, met
de fiets helemaal omdat er veel verkeer op de lange nieuwstraat rijdt.
Hopen dat auto's je gezien hebben etc.

Velserbroek

Ik denk niet na maar ga over het zebrapad....

Velserbroek

Lastige oversteek met dubbel fietspad

Velserbroek

Levensgevaarlijk
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Velserbroek
Velserbroek

Levensgevaarlijk door onbekendheid van tweerichtingsverkeer op het
fietspad door automobilisten
Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk teveel wegen bij elkaar

Velserbroek

Onoverzichtelijk voor auto-verkeer, waardoor gevaarlijk voor de fietser.

Velserbroek

Onoverzichtelijk voor verkeer, fietsers van twee kanten

Velserbroek

Onoverzichtelijk, druk en onveilig voor fietsers

Velserbroek

Velserbroek

Onoverzichtelijk. Of je rijdt een fietser van fietspad of een voetganger van
zebrapad, mede omdat die naast elkaar gesitueerd is.
Op fietspad zijn twee fietsrichtingen, maakt een gevaarlijke situatie voor
automobilisten die onbekend zijn met deze situatie.
Oversteekbaarheid is slecht nog slechter is de kruising bij de Hema,

Velserbroek

Slechte overstek

Velserbroek

Te gevaarlijk door fietspad

Velserbroek

Te onoverzichtelijk

Velserbroek

Velserbroek

Te veel verkeer van alle kanten wat rekening moet houden met elkaar ook
in oversteken vooral!
Vaak in de remmen gemoeten, omdat automobilisten je niet in de gaten
hebben.
Veel verkeer van allerlei kanten, je moet veel in de gaten houden

Velserbroek

Verwarrend door 2 richtingen fietspad

Velserbroek

Voelt niet altijd veilig auto's geven geen voorrang en je hoopt altijd maar
dat ze je zien

Velserbroek

Velserbroek
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Rotonde Lange Nieuwstraat – Gijzenveltplantsoen – IJmuiden.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Driehuis

Automobilisten zijn nog steeds niet gewend aan het feit dat zij alle
fietsers voorrang dienen geven, ze kunnen dit waarschijnlijk door de bocht
waarin ze staan niet in hun spiegels zien.
Fietser moeten de lange Nieuwstraat eerst passeren om er op te kunnen
komen, voor mensen in de auto die dit niet weten erg onduidelijk.
Fietsers moeten van de planetenlaan de rotonde over om weg te vervolgen
op het fietspad van de langenieuwstraat. Verkeer ziet de fietsers vaak over
het hoofd
Gevaarlijk voor de fietser. Fietser moet bedacht zijn dat het overige verkeer
geen rekening houdt met het komen van links.
Komend uit Zeewijk richting Lange Nieuwstraat: je moet maar afwachten
of je voorrang krijgt op afslaand verkeer
Onduidelijk of automobilist mij heeft opgemerkt als deze afslaat.
Onduidelijkheid voorrang als je als fietser de rotonde opkomt en de
automobilist net wil afslaan.
Onduidelijke/ongebruikelijke voorrangssituatie

Driehuis

Onoverzichtelijk en zowel auto's als fietsers geven vaak geen richting aan

Driehuis

Veel te hardrijdende autos.

IJmuiden

Afslag fiets pad niet logies naar Lange Nieuwsttaat

IJmuiden

Alle, voor een fietser handige, afslagenzijn komen te vervallen. Het
vrijliggende fietspad zelf is ook zo leer "breed"
Als fietser komende vanaf Planetenweg naar de Lange Nieuwstraat, heel
goed uitkijken voor auto's die komen vanaf de Planetenweg en de Lange
Nieuwstraat. Daar je als fietser over moet steken.
Als fietser moet je te vaak in de remmen als een auto de rotonde af of op
wil rijden
Als fietser wordt je daat makkelijk over het hoofd gezien.

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Als je als fietser de rotonde rond rijdt krijg je vaak geen voorrang van het
afslaande autoverkeer
Als je vanaf de rotonde als fietser het fietspad van de lange nieuw op wilt,
moet je een behoorlijk scherpe bocht maken, anders stuiter je zo tegen het
paaltje die daar staat.
Auto die regelmatig zonder te kijken doorrijden

IJmuiden

Auto' die voorrang nemen, geen richting aangeven

IJmuiden

Auto rijden vaak door

IJmuiden

Auto,s rijden veel door bij fietspad

IJmuiden

Auto`s hebben voorrang

IJmuiden

Automobilisten willen snel nog even voor en rijden je bijna van je fiets

IJmuiden

Auto's en bussen rijden vaak te hard de rotonde op.

IJmuiden
IJmuiden

Auto's geven geen voorrang aan de fietsers of worden over het hooft
gezien
Auto's komen heel hard aangereden

IJmuiden

Auto's verwachten niet dat de fietsers doorrijden

IJmuiden

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

231

Onderzoek Verkeer
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

De afrit naar de planetenweg zit vast vol met oneffenheden in de bocht.
Levens gevaarlijk als fietser met kinderen en of noodschappen
De afslagen op de rotonde vindt ik te nou

IJmuiden

De rotonde richting de lange nieuw is gevaarlijk (stukje waar auto's de
lange nieuw op gaan/af komen)
Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

Er wordt vaak geen voorrang verleent en er wordt erg hard gereden.

IJmuiden

Fietser krijgt geen voorrang

IJmuiden
IJmuiden

Fietsers letten niet op en autobestuurders ook niet, er gebeuren hier
regelmatig (bijna) ongelukken
Fietsers worden over het hoofd gezien door automobilisten

IJmuiden

Fietspad ligt op de lange nieuw aan de verkeerde kant van de rotonde.

IJmuiden

Geen goed overzicht

IJmuiden

Gevaarlijk ivm auto's die niet uitkijken

IJmuiden

Gevaarlijk vanwege de wind die rondom de komeet raast. En auto's die er
te hard op afrijden. Waardoor ze je te laat zien.
Het fietspad van de Lange Nieuw zit op een vreemde plaats. Normaal zit
dat rechts van de weg. Hier gebeuren ook vaak ongelukken.
Hier is het doorfietspad moeilijk te overzien.

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

In het algemeen is de voorrangssituatie voor fietsers die een rotonde
oprijden onduidelijk.
Is mijn vrouw vorig jaar aangereden terwijl ze in voorrangsituatie op de
rotonde fietste !
Komend vanaf de Planetenweg richting Lange Nieuwstraat - de
voorgaande fietsers worden door auto's vanaf LN niet gezien
Lange nieuwstr met 2 sporen aan noordzijde voor fietsers zelden
voorkomend systeem: dus onverwachte situaties.
Levensgevaarlijk-slecht verlichting

IJmuiden

Meerdere malen bijna aangereden.

IJmuiden

IJmuiden

Men krijgt niet altijd voorrang op rotondes als fietser, auto's houden geen
rekening met fietsers die aan de linkerkant fietsen op de lange Nieuwstraat
Nog meer levensgevaarlijk, want de automobilist verwacht geen fietser van
links. Stom gemaakt.
Ondanks dat ik richting aangeef, geef rijden ze vaak door vanaf de
Planetenweg, richting Lange Nieuwstraat.
Onlogisch voor onbekenden die daarom ook regelmatig aangetroffen
worden op de rijbaan van de L.Nieuwstraat en het gevaar van afbuigend
verkeer naar L.Nieuwstr terwijl fietsers nog even rechtdoor moeten.
Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk voor automobilisten en daarom gevaarlijk voor fietsers

IJmuiden

IJmuiden

Onoverzichtelijk. Stoplichten!!
Voor alle drie antwoorden: Fietsverkeer aan 1 kant van de L Nieuw is
vragen om ellende
Onveilig gevoel. Vooral op gedeelte lange nieuwstraat. Fietser gaat nog
rechtdoor en auto's slaan al rechtsaf de lange nieuwstraat op.
Onveilig omdat auto;s vaak niet zien dat het fietspad anders verder gaat

IJmuiden

Onveilige situatie

IJmuiden

Ook het zebrapad te dicht op fietspad

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden

Op al de volgende punten letten op autorijders die haast hebben

IJmuiden

Op de Lange Nieuwstraat is het fietspad nog steeds niet aan beide kanten
waardoor er vaak (bijna) aanrijdingen en (bijna) ongelukken gebeuren.
Oversteek fietsers en brommers over rijbaan.
Voor automobilisten is dit niet goed te overzien
Planetenweg naar Lange Nieuwstraat is gevaarlijk omdat automobilisten
niet altijd goed opletten.
Rechtdoorgaand fietsverkeer wordt onvoldoende gezien door afslaand
autoverkeer.
Rotonde vanaf zeewijk naar lange nieuw lvensgevaarlijk, omdat er eerst
overgestoken moet worden voordt de lange nieuwstraat opgereden kan
worden
Slecht overzien

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Slecht te beoordelen en te zien door de automobilist en voor iedere rotonde
geldt dat de fietser zeer slecht aangeeft waar hij/zij naar toe wil.
Slecht verlicht Als je vanaf Planetenweg ricting Lange Nieuwstraat gaat
kan menig automobilist je slecht zien
Tweezijdig fietspad gevaarlijk

IJmuiden

Veel automobilisten zien fietsers over het hoofd

IJmuiden

IJmuiden

Verkeer verwacht dat de fietsers vanaf gijzenveldplantsoen direct rechts de
lange nieuwstraat oprijden. Alle fietsers hebben daar al angstige momenten
doorgemaakt.
Voor de afslag L Nieuwstraat moet die straat worden overgestoken. Veel
automobilisten rekenen daar niet op.
Voor fietsstrook moet duidelijker worden aangegeven dat automobilisten
moeten stoppen.
Voor iemand die ijmuiden niet kent denken ze dat je de weg opgaat ipv dat
wij nog door moeten rijden naar fietspad krijg af en toe de schrik van mijn
leven.
Zeer gevaarlijk kruising compleet onoverzichtelijk

IJmuiden

Zeer gevaarlijk punt vanwege ligging rotonde t.o.v. Fietspad.

IJmuiden

IJmuiden

Zeer gevaarlijk. Automobilisten die onbekend zijn met de situatie rijden
keihard door. Als fietser moet je daar zeer op bedacht zijn. Oudere fietsers
die niet meer zo alert zijn lopen daar zeer veel gevaar.
Zeer onveilig!!!

IJmuiden

Zelf bijna van de fiets gereden daar .

Santpoort-Noord

Als fietser ben je er niet meteen bewust van dat de voor de lange
nieuwstraat moet doorfietsen om op het fietspad te komen dat voor 2
richtingen is
Auto, s die geen voorrang geven.

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Automobilisten vanaf Lange Nieuw nemen vaak voorrang in plaats van het
te geven aan de fietser die voorrang heeft.
Fietser naar LN straat moet voor auto's merkwaardige oversteek maken.
Voel me absoluut niet veilig daar.
Fietsers die niet rechts de lange nieuwstaat op gaan maar aan de linkerzijde
waar automobilisten niet op rekenen
Gevaarlijk als je erop rijdt. Zeker voor automobilisten die hier niet bekend
zijn is het deel van duinwijk naar het fietspad l nieuwstraat onduidelijk en
gevaarlijk voor fietsers
Onlogische oversteek fietser (gevaarlijke situaties)
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Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk, ook door aanleg van het stadspark, rommelig

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Vind ik gevaarlijk voor fietsers. Vervelende aansluiting richting Lange
Nieuw
ZEER onoverzichtelijk voor automobilist tov fietser

Santpoort-Zuid

Goed

Santpoort-Zuid

Je moet heel goed uitkijken dat de auto's niet doorrijden

Santpoort-Zuid

Om naar Lange Nieuwstraat te gaan scherpe bocht die niet lekker te nemen
is.
Onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Vanaf gijzenveltplantsoen rotonde doorrijden om aan de ander kant van de
lang nieuw te komen op fietspad levensgevaarlijk door afslaande auto's
Komende vanaf de planetenweg naar de Lange Nieuwstraat moet je eerst
de Lange Nieuwstraat voorbij rijden om er dan pas naartoe af te slaan. Dit
is onduidelijk en onlogisch.
Onveilig m.b.t. Passerende en afslaand auto-/motorverkeer

Velsen-Noord

Rotonde met vele zijtakken en ontbreken opstelruimte voor afslaande
auto's tusseb rijbaan en vrijliggend fietspad.
Vooral een onbehaaglijk gevoel

Velsen-Zuid

Als fietser een onveilig gevoel

Velsen-Zuid

Als je onbekend bent denk je dat je de rotonde rechts moet verlaten naar de
L.Nieuwstraat doch deze eerst moet oversteken
Als je vanaf de planetenweg de lange nieuwstraat oprijdt blijft de situatie
verwarrend dat er aan de rechterkant geen fietspad is en dat fietsers de
rotonde 3 kwart moeten nemen
Een dubbel fietspad aan een kant brengt zet keer op keer de automobilist
op het verkeerde been.
Fietspad vanuit auto niet goed zichtbaar bij afslaan rotonde

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Gaat wel maar je moet wel een insider zijn.
Een niet insider gaat op rechts fietsend de Langenieuwstraat in, komende
van uit het westen.
Gevaarlijk als je de lange nieuwstraat oversteekt om op het fietspad te
komen
Gevaarlijke kruising
Je moet , komend uit zeewijk de rotonde driekwart nemen en voorrang
krijgen van het autoverkeer
Onoverzichtelijk, auto's zien de fietser niet altijd

Velsen-Zuid

Oversteek fietsers op rotonde worden niet altijd goed opgemerkt door auto
verkeer
Rare oversteek fiets

Velsen-Zuid

Vreemde verkeerssituatie

Velsen-Zuid
Velserbroek

Zeer onoverzichtelijk zowel voor auto's als fietsers, met ook nog een
bushalte vlak voor de rotonde en oversteekplaatsen na de rotonde.
Als fietser altijd goed opletten met verkeer van rechts.

Velserbroek

Als fietser stopt het fietspad ineens als je van west naar oost fietst

Velserbroek

Autoverkeer ziet vaak fietsers over het hoofd uit de richting Zeewijk. Je
moet eerst de Lange Nieuw oversteken voor je die kunt volgen. Auto's
vergeten dit vaak terwijl je wel voorrang hebt.
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Velserbroek

Velserbroek

De overgang fietspad van rechts vanaf de rotonde naar de linkerzijde van
de Lange Nieuwstraat is gevaarlijk voor onbekende automobilisten en
komt eigenlijk nergens voor in NL.
Erg lastig overstekenn

Velserbroek

Fiets - auto

Velserbroek

Gevaarlijk

Velserbroek

Gevaarlijk

Velserbroek

Velserbroek

Gevaarlijke rotonde, en niet goed duidelijk dat je de rotonde drie kwart
moet nemen ipv korter.
Hoog tijd voor vrij liggende fietspaden hier 2 zijdig fietspad is drama, snel
de HOV aanleggen
Hopen dat auto's je gezien hebben etc.

Velserbroek

Niet alle automobilisten gebruiken de juiste voorrangsregels

Velserbroek

On overzichtelijk

Velserbroek

Ook onvijlig

Velserbroek

Richting lange nieuwstraat is risicovol.

Velserbroek

Russische roulette zeker voor oudere fietsers/voetgangers en ouders met
kinderen op de fiets. Een typische tekentafel oplossing.
Twee richtingen fietspad aan 1kant van de weg is onoverzichtelijk als je op
de rotonde rijdt.
Vanaf de Planetenweg de weg vervolgen naar de Lange Nieuwstraat krijg
je vaak geen voorrang van de automobilisten, terwijl je nog op de rotonde
rijdt.
Voor verkeer van buiten de gemeente Velsen is dit gevaarlijk. Je verwacht
de fietsers niet.

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Kruispunt Waterloolaan/Minister van Houtenlaan – Driehuis.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Driehuis

Auto's die rechtsafslaan richting van Houtenlaan letten niet goed op op
afslaande fietsers
Autoverkeer is te druk en rijdt te hard. Veel ongelukken door afslaand
autoverkeer met fietsers
Bij oversteken minister van Houtenlaan richting Zeeweg vaak auto's
komend vanaf Waterloolaan die fietsers niet zien waardoor gevaarlijke
situaties en (bijna)ongelukken ontstaan.
De auto's rijden te hard en 30 km zou hier ook moeten

Driehuis

Druk, veel autoverkeer (van houtenlaan naar waterloolaan)

Driehuis

Duurt lang eer je over kunt

Driehuis

Er is bijna altijd veel verkeer en veel autos rijden door zonder te stoppen.

Driehuis

Driehuis

Fietsers worden hier over het hoofd gezien als ene rij auto's stilstaat en de
andere baan vrij is.
Gevaarlijk door auto's die kijken wanneer ze eindelijk Waterloolaan op
kunnen
Gevaarlijk oversteken van valeriuslaan naar Strawberries. Er zou een
bredere vluchtheuvel moeten komen waar je veilig kunt wachten. Je kan
nooit in een keer oversteken en moet dus halverwege wachten, waar het
dus te smal voor de fiets is. En op ooghoogte staat een bord waardoor je
gen goed zicht hebt op het verkeer.
Gevarlijke oversteek verkeersmaatregelen dringend noodzakelijk

Driehuis

Hard rijden auto's, soort vogel vrij.

Driehuis
Driehuis

Komend van de Waterloolaan richting de Zeeweg: in 9 van de 10 gevallen
staan er voorgesorteerde auto's op het fietspad
Komt slecht over deze straat (lastig voor kinderen)

Driehuis

Lastig oversteken

Driehuis
Driehuis

Lastig oversteken vanuit van H.laan, onvoldoende ruimte voor auto's in
'middenstuk'; er wordt vrij hard gereden
Lastig oversteken, veel verkeer, afslaand verkeer ziet je slecht.

Driehuis

Moeilijk oversteken tijdens spitsuren

Driehuis

Niet alle auto's stoppen in de bocht: ook door de hockeyclub vaak drukte
vooral op bepaalde tijden in weekenden en woensdagmiddag trainingen
Onoverzichtelijk en gevaarlijk oversteken

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis

Onoverzichtelijk ondanks voorrangsregeling fietsers. Druk in weekends
ivm sporters.
Onveilige oversteek
Oversteek van min.vhoutenlaan richting spoorwegovergang kan afslaand
autoverkeer richting ijmuiden fietsers aanrijden , omdat auto,s die
stilstaan om over te steken het zicht belemmert
Oversteken heel gevaarlijk.
Oversteken met de fiets is gevaarlijk. Auto's steken ook lastig over van
minister van houtenlaan naar waterloolaan omdat er veel sluipverkeer is
vanuit ijmuiden richting haarlem. Als auto's over kunnen scheuren ze en
zijn fietser die op waterloolaan over proberen te steken in de gevaren zone.
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Driehuis

Driehuis

Rijdende op de Waterloolaan en rechtafsl;and de minister van houtenlaan
op worden fietsers op het fietspad vaak niet opgemerkt. Al helemaal niet
als het donder is.
Slecht opletten van auto s

Driehuis

Slechte en onoverzichtelijke doorstoming

Driehuis

Te druk en geen opstelplek voor overstekers

Driehuis

Te veel auto's, auto's rijden te hard

Driehuis

Veel te gevaarlijk en onoverzichtlijke

Driehuis

Driehuis

Veel verkeer tijdens de spits waardoor fietsers wel eens vergeten worden.
Auto's vanaf de M.v. Houtenlaan die richting ijmuiden afslaan zien de
fietsers die de Waterloolaan oversteken niet omdat de automobilisten naar
links kijken om de weg op te draaien.
Wordt ik als fietser wel opgemerkt?

Driehuis

Zeer gevaarlijk, komt niet naar overkant, doorstroming slecht, donker

IJmuiden

Afstappen en via welk zebrapad oversteken?????

IJmuiden

Auto’s hebben voorrang

IJmuiden

Automobilisten willen snel nog even voor en rijden je bijna van je fiets

IJmuiden

Auto's geven fietsers vaak geen voorrang

IJmuiden

Auto's komende vanaf ijmuiden zijn pas laat te zien door de bocht die er is.

IJmuiden

Auto's met te hoge snelheden

IJmuiden

Auto's rijden hard

IJmuiden

De oversteek geeft steeds problemen.

IJmuiden

IJmuiden

-de oversteek over de van Houtenlaan is tijdens de spits vaak geblokkeerd
-voertuigen naderen met hoge snelheid de fietsoversteek, fietsers schrikken
hiervan
Dit is gewoon altijd een druk punt, maar gaat wel

IJmuiden

Doelwit door te hoge snelheid

IJmuiden

Door afzwaaiende auto's die het fietspad vaak niet zien of negeren

IJmuiden

Druk in spitstijd, maar te doen, zal binnenkort wel anders worden, he?

IJmuiden

Druk kruispunt

IJmuiden

Druk kruispunt. Oversteken gevaarlijk

IJmuiden

Druk punt om over te steken

IJmuiden

Drukke weg, daardoor lange wachttijd - dan toch ongedurig en worden er
risico's genomen bij het oversteken (zowel auto's als fietsers
Erg druk, soms lang wachten

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Fiets er niet vaak, gebeuren vaak ongelukken, kan niet zeggen waarom
omdat ik er zelf niet vakk meer fiets
Fietser MOET daar meestal oversteken en krijgt geen ruimte van
autobestuurders
Fietsers in de knel

IJmuiden

Fietsers vanaf driehuis naar herenduinweg worden vaak niet gezien

IJmuiden

Fietsers zijn hier hun leven niet zeker.

IJmuiden

Geen verkeerslichten, duurt gewoon te lang om over te steken

IJmuiden
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IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden

IJmuiden

Gevaarlijk vanwege het ontbreken van een duidelijke signalen dat het een
overgang voor fietsen betreft. Verkeer is snel afgeleid vanwege drukke
kruising
Heel druk verkeer om over te steken

IJmuiden

Heel moeilijk en gevaarlijk om in de spits het kruispunt over te steken.

IJmuiden

Heel moeilijk om over te steken in verband met grote verkeersaanbod

IJmuiden

Het fietspad wordt niet altijd opgemerkt door automobilisten. Regelmatig
een noodstop moeten maken.
Je kan de snelheid van autos komende vanaf de Zeewg niet goed
inschatten omdat deze net uit de bocht komen
Je wordt hier als fietser vaak gesneden i.v.m dat het motorisch verkeer
vaak voorrang neemt, terwijl ze die niet hebben.
Je wordt vaak niet gezien door automobilisten die afslaan komende vanuit
Driehuis en de Minister van Houtenlaan opdraaien
Komende vanuit Driehuis moet je altijd opletten op het autoverkeer wat
achter je vandaan komt bij het oversteken van de van Houtenlaan. Voor
auto's vanaf de houtenlaan is het ook een ramp.
Lang wachten vanaf mvh laan, dus mensen nemen risico's door snel op te
rijden
Lange wachttijden door druk verkeer

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Levensgevaarlijk voor fietsers, ben er zelf meerdere keren aangereden.
Auto's rijden te hard. En fietsers moeten de weg over steken zonder
voorrangsregeling.
Men krijgt niet altijd voorrang op rotondes als fietser

IJmuiden

Moeilijk oversteken

IJmuiden

Niet veilig genoeg (zoals stoplichten of rotonde)

IJmuiden

IJmuiden

Ondanks dat het vrij overzichtelijk is moet ik regelmatig afremmen omdat
de automobilist vanaf de Waterloolaan rechtsaf de Minister van
Houtenlaan oprijd zonder te stoppen
Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk; bijna niet over te komen.

IJmuiden

Onveilige situatie

IJmuiden

Ook hier lastig oversteken, drukke weg.

IJmuiden

Oppassen geblazen als fietser, veel automobilisten snijden je daar

IJmuiden

IJmuiden

Te druk met auto,s letwel niet altijd, v.n. In de,,prime time ,, moeders met
haast! Effe de kinderen naar school brengen poeh is het al zo laat, regenjas
kopen en zelf laten fietsen (indien mogellijk!!)
Te druk, kan niet oversteken

IJmuiden

Te groot verkeersaanbod voor type kruising

IJmuiden

Te grote oversteek in relatie tot snelheid autoverkeer.

IJmuiden

Teveel auto's

IJmuiden

Tijdens spits slecht oversteken met fiets.

IJmuiden

Vanaf de min.van houtenlaan worden de fietsers door automobilisten snel
over het hoofd gezien.
Vanuit Drihuis richting zeeweg wordt je slecht opgemerkt door
autoverkeer

IJmuiden
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IJmuiden

Veel automobilisten zien fietsers over het hoofd

IJmuiden

Veel autoverkeer die geen rekening houdt met fietsers

IJmuiden

Veel schoolkinderen

IJmuiden

Verkeerslicht duurt erg lang.

IJmuiden

IJmuiden

Voor automobilisten onduidelijk dat het een fietspad nadert. Een betere
aanduiding zou ook wenselijk zijn en zorg dat onkruid en struiken kort of
weg blijven
Weinig oog voor fietsers, maar komt ook door drukte sportvereniging en
tieners die op de fiets onnodig risico nemen
Weinig ruimte om over te steken ivm vele autoverkeer, waardoor risico's
genomen worden.
Zeer lastig oversteken daar gelukkig een vluchtheuvel aanwezig

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk . Veel autoverkeer.

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk en vaak te druk om veilig over te steken.

IJmuiden

Zeer onoverzichtelijk kruispunt voor automobilisten, waardoor de fietsers
vaak over het hoofd worden gezien. Mijn zoon is daar, als fietser,
aangereden!
Afslaand autoverkeer richting pont ziet fietsers over hoofd

IJmuiden
IJmuiden

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Automobilisten hebben zelf al te veel moeite om hier goed doorheen te
komen; aandacht voor fietsers beperkt
Auto's stoppen pas op het laatste ogenblik

Santpoort-Noord

Doorstroming is slecht, te kleine opstelmogelijkheid bij afslaan.

Santpoort-Noord

Druk, altijd uitkijken of auto's voorrang geven

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Extreem druk kruispunt in de spits. Ook auto's staan hier te lang waardoor
ze uit irritatie soms zo snel optrekken dat ze de fietsers over het hoofd zien.
Geen goed overzicht, lange wachttijd voor fietsers

Santpoort-Noord

Gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt voor fietsers (en auto's)

Santpoort-Noord

Gevaarlijke kruising

Santpoort-Noord

In spits is het moeilijk oversteken.

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Je moet als fietser twee keer een drukke weg oversteken. Het zou handiger
zijn om de oversteekplaats aan de andere kant van de M.v.Houtenlaan te
hebben, vlak voor het spoor.
Lang wachten veroorzaakt irritaties en daardoor gevaarlijke situaties.

Santpoort-Noord

Lange wachttijden vanuit de Min. Van Houtenlaan

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Men heeft hier regelmatig de voorrangsregels gewijzigd. Gevolg, het is
voor afslaand snelverkeer onduidelijk of doorgaande fietsers (richting
ijmuiden) wel of geen voorrang hebben.
Moeilijk over te steken door het vele verkeer

Santpoort-Noord

Moeilijk oversteken vanaf Minister van Houtenlaan

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk als er autos reeds halverwege de rijbaan staan

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk bij afslaan autos

Santpoort-Noord

Rotonde!
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Santpoort-Noord

Slecht zicht op fietspad, vooral bij donker

Santpoort-Noord

Slecht zicht voor afslaande auto's

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Snelheid te hoog van auto's, van beide kant bochtige weg, dus
onoverzichtelijk
Stoplichten of een rotonde zijn hier nodig.

Santpoort-Noord

Vaak heel druk

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid

Vanuit Driehuis komende rechtsafslaande automobilisten zien soms
fietsers over het hoofd.
Zo druk dat je als fietser meestal alleen met een 'God zegen de greep' over
komt.
Auto's zien daar vaak fietsers over het hoofd

Santpoort-Zuid

De oversteek matig

Santpoort-Zuid

Duurt erg lang

Santpoort-Zuid

Een drukke oversteek en niet zo overzichtelijk

Santpoort-Zuid

Erg druk en onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Lastig oversteken

Santpoort-Zuid

On overzichtelijk

Santpoort-Zuid

Regelmatig auto's die fietsers pas heel laat zien

Santpoort-Zuid

Vaak druk en veel wachtende auto's om over te steken

Velsen-Noord

Je moet hier heel goed opletten met oversteken omdat er soms te snel word
gereden.
Omdat jij als fietser niet kan zien wat de autobestuurder denkt is het
moeilijk oversteken hier, auto rijden te hard, slaan op het laatse moment
toch nog af. Hierdoor sta je vaak onnodig lang te wachten tot je veilig over
kunt.
Onveilig m.b.t. Passerende en afslaand auto-/motorverkeer

Santpoort-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Auto's die rechtsafslaan (naar vhoutenlaan) letten niet goed op fietsers die
rechtdoorgaan (ri. Ijmuiden)
Bij drukt heel meoilijk veilig over te steken voor fietsters

Velsen-Zuid

Druk en daardoor onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Een rotonde is daar dringend nodig

Velsen-Zuid

Geen rotonde wachten tot je over kan steken

Velsen-Zuid

Gevaarlijk, dringend verbeteren

Velsen-Zuid

Gevaarlijke oversteek naar alle kanten. Ben voorstander voor een rotonde

Velsen-Zuid

Gevaarlijke oversteken

Velsen-Zuid

Hier is een rotonde zeer gewenst.

Velsen-Zuid

Iets beter vanwege de ruimte tussen fietspad en autoweg

Velsen-Zuid

Lang wachten voor je kunt oversteken

Velsen-Zuid

Maak een rotonde!

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Moeilijk oversteken vanuit Min van Houtenlaan richting Driehuis bij druk
autoverkeer.
Niet overzichtelijk

Velsen-Zuid

Niet overzichtelijk
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Velsen-Zuid

Onduidelijk voor auto's

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Overbelast. Rotonde of stoplichten nodig

Velsen-Zuid

Reeds gememoreerd.

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Rommelig,veel automobilisten hebben hun richtingaanwijzer nog aanstaan
van de vorige roronde en gaan dan toch rechtuit. Geen zebra’s aanwezig
voor overstekende fietsers.
Slecht, als fietser kan je slecht naar de overzijde vanwege druk verkeer

Velsen-Zuid

Soms lange wachttijd om af te slaan.

Velsen-Zuid

Te druk rond kwart over 8 in de ochtend

Velsen-Zuid

Te veel verkeer van verschillende kanten waardoor voorrangsregels niet
meer duidelijk zijn.
Vanuit driehuis rechts af min van houtenlaan in is levensgevaarlijk, autos
zien je niet
Vooral auto's letten niet altijd goed op overstekend fietsers, is ook een
onoverzichtelijke oversteek met veel verschillende stromen verkeer
Zeer slecht over te steken,gevaarlijk en druk

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velserbroek

Velserbroek

Afslaande auto's merken je niet altijd op. Bij oversteek is te weinig
tussenruimte om de oversteek in tweeën te doen. Er komen vaak veel
auto's hard aanrijden ( uit ijmuiden) waardoor er steeds meerdere fietsers
op tussenstuk blijven staan
Auto's geven niet altijd voorrang

Velserbroek

Bij rechtdoor fietsen slaan de auto s gewoon af.

Velserbroek

Door bomen onoverzichtelijk

Velserbroek

Druk punt lastig om over te steken

Velserbroek

Velserbroek

Fietsers die niet goed richting aangeven worden in gevaar gebracht door
niet oplettende auto's.
Geldt eigenlijk voor alle rotondes binnen Velsen, onoverzichtelijk
waardoor slechte doorstroming. Veel kans op ongelukken.
Gevaarlijk

Velserbroek

Gevaarlijk om te passeren

Velserbroek

Ja ook hier hardrijdende auto's moeilijk overzicht

Velserbroek

Met spitsuur is als fietser hier niet makkelijk over te steken.

Velserbroek

Mis een rotonde

Velserbroek

Moeilijke inschatting van snelheid bij oversteken met fiets

Velserbroek
Velserbroek

Niet zozeer voor fietser zelf onveilig, komt meer omdat auto's onvoldoende
voor laten gaan / auto's fietsers onvoldoende zien
Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk, druk

Velserbroek

Onveilig voor mijn schoolgaande dochter

Velserbroek

Oversteekbaarheid met fiets is gevaarlijk een rotonde is beter hier met
vrijliggende fietspaden
Oversteken van Min. V. Houtenlaan naar waterloolaan is onoverzichtelijk
voor fietsers

Velserbroek

Velserbroek

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

241

Onderzoek Verkeer
Velserbroek

Rampen kruispunt

Velserbroek
Velserbroek

Regelmatig een bijna ongeluk meegemaakt.Het is hier erg druk en auto
kunnen lastig op de wll terechtkomen
Slechte bestrating, onduidelijk, slecht zicht

Velserbroek

Soms lang wachten als fietser

Velserbroek

Te kleine middenberm, te veel recreatieverkeer van ouders met kinderen
van de hockeyclub,onoverzichtelijk door de flaauwe bocht in de Zeeweg
waardoor je verkeer vanuit Ijmuiden door hun snelheid niet op tijd aan
kunt zien komen.
Te weinig opstel ruimte voor auto's. Leg die rotonde maar neer.

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Vanaf de Minister van Houtenlaan,is het lastig oversteken naar de
Waterloolaan.Je kan ook zo goed als niet in het midden blijven staan van
de Waterloolaan.
Veel verkeer en weinig uitwijk of wacht mogelijkheid voor afslaand
verkeer, rechtdoorgaand verkeer kan vaak niet verder
Verkeer heeft hier aardige snelheid plus de bocht maakt het oversteken van
fietsers op de gok gaat.
Verkeer rijdt te hard
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Rotonde Waterloolaan – Driehuizerkerkweg – Van den Vondellaan – Driehuis.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Als boven, en ook fietsers en brommers hebben weinig coulance over en
weer.
Auto's hebben nog steeds vaak moeite met de voorrangsregels voor de
fietsers als ze la op de rotonde zijn
Bij ijspaleis in de zomermaanden een puinhoop.

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis

Driehuis
Driehuis

Door bezoekers ijspaleis die hun auto gewoon maar ergens neergooien zeer
lastig overzicht en door (kruispunt meteen na rotonde) aanwezigheid
basisschool
Erg druk rond de schooltijden
Geparkeerde auto's bij ijspaleis waardoor driehuizerkerkweg geen verkeer
van 2 kanten kan hebben, te hoge snelheid auto's op rotonde
Gevaarlijk ivm auto's
In de zomer soms erg druk, ijszaak, school, verkeer uit ijmuiden. Hierdoor
soms on overzichtelijk en auto's zijn soms afgeleid door het publiek bij de
ijszaak.
In het algemeen wordt je als fietser in Driehuis slecht opgemerkt, het geldt
wel iets minder op de rotonde zelf en met name het stuk tussen de 2
rotondes.
Je moet maar afwachten of je voorrang krijgt van afslaand autoverkeer

Driehuis

Met name als er vrachtwagens rijden of met slecht weer ontstaan
gevaarlijke situaties, vooral voor fietsende kinderen naar school
Onduidelijk of automobilist mij heeft opgemerkt als deze afslaat.
Onduidelijkheid voorrang als je als fietser de rotonde opkomt en de
automobilist net wil afslaan.
Onoverzichtelijk door auto's van/naar Westerveld + bezoekers plaatselijke
horeca (ijspaleis,Oma's Kamer en Valerius)
Onveilige te krappe bocht voor fietsers van Driehuizerkweg
uit noordelijke richting naar Waterloo laan
Rotonde is klein, waardoor er tijdens het brengen en halen van school de
rotonde vol loopt en hiermee onoverzichtlijke en gevaarlijk wordt
'S Morgens zeer druk met schoolgaande kinderen.

Driehuis

Slecht overzicht

Driehuis

Te krap aangelegd. Fietsers worden afgesneden

Driehuis
Driehuis

Zelfde als bij met de auto. Auto geeft aan rechts af te gaan,
Driehuizerkerkweg, gaat dan toch door naar Waterloolaan.
Zowel auto's als fietsers geven vaak geen richting aan

IJmuiden

Als hierboven

IJmuiden

Auto`s snijden af

IJmuiden

Automobilisten willen snel nog even voor en rijden je bijna van je fiets

IJmuiden

Bijna niet over te steken met de auto op spits uur

IJmuiden

Druk punt, maar is volgens mij goed overzichtelijk

IJmuiden

Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

Er wordt vaak geen voorrang verleent en er wordt erg hard gereden.

Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis
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IJmuiden

Fietser krijgt geen voorrang

IJmuiden

Fietsers nemen bijna altijd voorrang ondanks de markering

IJmuiden

Fietsers nemen voorrang = gevaarlijk

IJmuiden

Geen

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden
IJmuiden

Het slechte gedrag van scholieren, die ten koste van alles voorrang nemen
bij het oprijden van de rotonde.
In zomer chaos met ijspaleis

IJmuiden

Je krijgt geen voorrang!!!

IJmuiden
IJmuiden

Je wordt hier als fietser vaak gesneden i.v.m dat het motorisch verkeer
vaak voorrang neemt, terwijl ze die niet hebben.
Kleine rotonde met 3 drukke toegangswegen

IJmuiden

Men krijgt niet altijd voorrang op rotondes als fietser

IJmuiden

IJmuiden

Met name verkeer in- en vanuit de Driehuizerkerkweg levert gevaar op.
Tijdens opening van de ijssalon gevaarlijk door kris-kras geparkeerde
auto's
Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk, fietsers worden vergeten

IJmuiden

Onveilige situatie

IJmuiden

IJmuiden

Rechtdoorgaand fietsverkeer wordt onvoldoende gezien door afslaand
autoverkeer.
Scholieren steken nooit handen uit en fietsen met drie of vier naast elkaar.
Erg irritant.
Veel scholieren

IJmuiden

Veel te druk door doorgaand verkeer naar v'broek

IJmuiden

Waarom vul ik dit in?

IJmuiden

Zichtlijnen kloppen niet.

Santpoort-Noord

Druk druk druk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk bij afslaan autos

Santpoort-Noord

Te druk voor fietsers

Santpoort-Noord

Valt eigenlijk wel mee.

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid

Vooral als het ijspaleis open is, laten weggebruikers zich makkelijk afleiden
en dan gaat het vaak nog maar net goed. Maar ook de vele scholieren op de
fiets maken t een lastig punt.
Alle rotondes gevaarlijk omdat de auto's te dicht langs de fietsers gaan
daar zou meer ruimt moeten zijn en een afscheiding er tussen
Door drukte ijspaleis en geparkeerde auto ' s onveilig

Santpoort-Zuid

Een fietser wordt moeilijk gezien door een afslaande automobilist.

Santpoort-Zuid

Gevaarlijk

Santpoort-Zuid

Te gevaarlijk

Velsen-Noord

Onveilig m.b.t. Passerende en afslaand auto-/motorverkeer

IJmuiden

Santpoort-Zuid
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Velsen-Noord

Zeer drukke rotonde met fietser op rotonde erg krappe bochten.

Velsen-Zuid

Bang dat automobilisten de fietser geen voorrang geven

Velsen-Zuid

Fietser bv ui driehuizerkerkweg kant velsen-zuid) duiken de weg op en
hebben vervolgen voorrang op afslaand verkeer richting Waterloolaan.
Wederom weinig begrip en respect voor elkaar
Fietsers nemen daar voorrang op de andere weggebruikers die al op de
rotonde zijn en dat levert gevaarlijke situaties op. Losliggend fietspad is
daar beter.
Fietsonvriendelijke rotonde

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Geen vrijliggende fietspaden waardoor fietsers die de rotonde oprijden uit
moeten kijken voor auto's die de rotonde verlaten waardoor fietsers
afgesneden worden
Hier gaat het wel als je heel erg goed oplet

Velsen-Zuid

Is gevaarlijk en onoverzichtelijk, mede door de drukbezochte ijssalon

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Je moet bijzonder goed opletten op voorrangsregels, vooral omdat deze
niet door iedereen nageleefd worden. Ook veel brommers, fietsers schieten
zo de rotonde op zonder te kijken welk verkeer zich al op de hoofdbaan
bevindt.
Te druk door ligging ijspaleis (advies: verplaatsen naar midden in het
dorp) en Crematoriumverkeer
Te kleine rotonde, gevaarlijk voor schoolkinderen. Overzicht niet
voldoende voor automobilisten
Vaak staan er voor het ijspaleis auto's geparkeerd, dat is een heel gevaarlijk
punt om te parkeren zeker omdat er heel veel schoolkinderen fietsen. De
hele situatie tussen basisschool de Toermalijn en de rotonde in kwestie is
gevaar, veel automobilisten rijden daar veel te hard, terwijl daar heel veel
kinderen fietsen. Het is bijna een schande dat de gemeente daar geen
maatregelen treft.
Veel voetgangers en fietsers vooral voor en na schooltijd

Velserbroek

Auto's geven niet altijd voorrang

Velserbroek

Door kinderen van school gevaarlijk op tijden dat de school uitgaat

Velserbroek

Fietsers oppassen dat auto niet door rijdt als je op de rotonde fietst

Velserbroek

Velserbroek

Fietsers zijn niet gescheiden van autoverkeer. Auto's rijden over fietsstrook
en tijdens zomermaanden maken auto's het bij de ijssalon onmogelijk om
de rotonde overzichtelijk te houden
Goed opletten

Velserbroek

Heel vaak aan riedingen etc.

Velserbroek

Hopen dat auto's je gezien hebben etc.

Velserbroek

Kan veiliger, te veel autoverkeer

Velserbroek
Velserbroek

Niet zozeer voor fietser zelf onveilig, komt meer omdat auto's onvoldoende
voor laten gaan / auto's fietsers onvoldoende zien
Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk, gevaarlijk

Velserbroek

Ook zijn hier de fietsers levensgevaarlijk bezig.

Velserbroek

Rampen rotonde

Velserbroek

Situatie bij ijspalies moet veel strenger gehandhaafd worden. De hele dag
door parkeren auto's daar en brengen fietsers in gevaar.

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

245

Onderzoek Verkeer
Velserbroek

Slecht overzicht

Velserbroek

Teveel afvoerwegen

Velserbroek

Voor afslaand verkeer is het niet altijd goed overzichtelijk dat er een fietser
is vaak ook ivm dode hoek
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Rotonde Van den Vondellaan – Nicolaas Beetslaan – Hiëronymus van Alphenlaan –
Driehuis.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Driehuis

Auto's hebben nog steeds vaak moeite met de voorrangsregels voor de
fietsers als ze la op de rotonde zijn
Auto's rijden te hard op de rotonde aan vanuit ijmuiden. Als auto moet je
in de spits heel lang wachten
Door de brommers van de scholen en weinig politiecontrole gevaarlijk

Driehuis

Druk

Driehuis

Er wordt hard gereden, door brommers. Het lijkt wel roulette, redt ik het
of niet.
Erg gevaarlijk. Mijn kinderen zijn al 2 keer bijna aangereden. Ik 1 keer door
lijnbus die me niet had gezien. Erg druk met fietsers en auto's.
Je moet maar afwachten of je voorrang krijgt van afslaand autoverkeer

Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis

Lastige oprit van rotonde door fietsers die van zuid naar noord willen aan
de westkant van de Vv.d.Vondel laan.
Onduidelijk of automobilist mij heeft opgemerkt als deze afslaat.
Onduidelijkheid voorrang als je als fietser de rotonde opkomt en de
automobilist net wil afslaan.
Te krap aangelegd. Fietsers worden afgesneden

Driehuis

Zowel auto's als fietsers geven vaak geen richting aan

IJmuiden

Afslag naar te trein heen of terug vindt ik te nou

IJmuiden

Automobilisten willen snel nog even voor en rijden je bijna van je fiets

IJmuiden

Chaos door scholieren die geen richting aangeven.

IJmuiden

IJmuiden

De bocht vanuit de Velserbroek de rotonde op is een gevaar voor fietsers
en auto's
De bossages op de rotonde zijn te hoog waardoor je vaak niet kan zien wat
er aankomt
Door bushalte icm zebra (en bus) weten auto's niet precies wat te doen
(snel ervoor of niet) en zien dan fietsers over het hoofd.
Druk kruispunt

IJmuiden

Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

Er wordt vaak geen voorrang verleent en er wordt erg hard gereden.

IJmuiden

Fietser krijgt geen voorrang

IJmuiden

Fietsers nemen voorrang = gevaarlijk

IJmuiden

Geen

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden
IJmuiden

Je wordt hier als fietser vaak gesneden i.v.m dat het motorisch verkeer
vaak voorrang neemt, terwijl ze die niet hebben.
Men krijgt niet altijd voorrang op rotondes als fietser

IJmuiden

Onover zichtelijk.

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

Driehuis

IJmuiden
IJmuiden
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IJmuiden

Onveilige situatie

IJmuiden

Oversteek vanuit de omliggende wegen is erg onoverzichtelijk.

IJmuiden

Rechtdoorgaand fietsverkeer wordt onvoldoende gezien door afslaand
autoverkeer.
Veel te druk

IJmuiden
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Als fietser is de voorrang ten opzichte van auto's die al op de rotonde
rijden onduidelijk
Lastig als de scholen uitgaan

Santpoort-Noord

Niet altijd goede doorstroom vaak ook te maken met fietsers die de hand
niet uit steken of automobilisten die geen richting aan geven
Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Te druk voor fietsers

Santpoort-Noord

Veel scholieren geven oponthoud en dat leidt geregeld tot gevaarlijke
haastmanoeuvres van automobilisten.
Voor fietsers erg onveilig door onoplettende automobilisten

Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Druk en onoverzichtelijk door mengen van snelverkeer en langzaam
verkeer.
Gevaarlijk

Santpoort-Zuid

Te gevaarlijk

Velsen-Noord

Onveilig m.b.t. Passerende en afslaand auto-/motorverkeer

Velsen-Zuid

Fietsonvriendelijke rotonde

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Geen vrijliggende fietspaden waardoor fietsers die de rotonde oprijden uit
moeten kijken voor auto's die de rotonde verlaten waardoor fietsers
afgesneden worden
Kan met moeite vanauit de N.Beetslaan de rotonde opkomen door het vele
doorgaande verkeer vanuit ijmuiden
Onoverzichtelijk

Velserbroek

Afslagen dr.h.kerkweg en v.d.vondellaan. Fietsers kwetsbaar

Velserbroek

Auto's geven niet altijd voorrang

Velserbroek

Door de aanliggende wegen erg onoverzichtelijk

Velserbroek

Meerdere keren fietsers vanaf brede stoep op fietspad zien jumpen
waardoor de automobilist oven op de rem moet, vervolgens bus die
meteen na de rotonde wegrijdt.
Niet prettig om te rijden vaak bijna ongelukken

Velsen-Zuid

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Niet zozeer voor fietser zelf onveilig, komt meer omdat auto's onvoldoende
voor laten gaan / auto's fietsers onvoldoende zien
Rotondes zijn sowieso gevaarlijk voor fietsers

Velserbroek

Te krappe fietsstrook als scholieren uit school komen

Velserbroek

Voor afslaand verkeer is het niet altijd goed overzichtelijk dat er een fietser
is vaak ook ivm dode hoek
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Onderzoek Verkeer
Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Rotonde Hagelingerweg – Santpoortse Dreef – Santpoort-Noord.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Fietsers vanuit velserbroek moeten vreemd de rotonde op, levert
gevaarlijke situaties op
Gevaarlijke rotonde voor fietsers

Driehuis
Driehuis

Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis
Driehuis

In de ochtend erg druk. Vooral fietsers (scholieren) timen het oversteken
soms niet goed en ik heb als automobilist zelf al 1 x bijna een fietser
geramd.
Onduidelijk of automobilist mij heeft opgemerkt als deze afslaat.
Onduidelijkheid voorrang als je als fietser de rotonde opkomt en de
automobilist net wil afslaan.
Soms onduidelijk of auto je voor laat gaan of neit
Te druk door fietsers uit Velserbroek die naar Driehuis gaan en het
autoverkeer hinderen
Te krap aangelegd. Fietsers worden afgesneden.

Driehuis

Vooral in de spits met de vele scholieren houdt vrijwel niemand zich aan
de verkeersregels waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
'Zeer slecht overzicht

Driehuis

Zowel auto's als fietsers geven vaak geen richting aan

IJmuiden

Als hierboven; fietsers zouden deze rotonde niet hoeven te gebruiken

IJmuiden

Automobilisten willen snel nog even voor en rijden je bijna van je fiets

IJmuiden

Auto's slaan vaak af zonder op de doorgaande fietsers te letten

IJmuiden

Autos's geven slecht richting aan. En blijven stil staan op de rontonde

IJmuiden

De opkomende fietsers vanuit Velserbroek stoppen over het algemeen niet
of te laat, waardoor er rare situatie ontstaan. Dit is over het algemeen in de
spits het geval
Door de drukte rijden de automobilisten nogal hard door zodat zij de
fietser niet of te laat zien
Door gebrek aan richting aangeven gevaarlijk

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Druk kruispunt en de snelheid zit er vaak in bij de fietsers vanaf het talud,
voor de auto's niet altijd prettig
Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

Drukte en onoverzichtelijk

IJmuiden

Er onstaan vaak lange rijen waardoor er automobilisten onrustig worden.

IJmuiden

Er wordt vaak geen voorrang verleent en er wordt erg hard gereden.

IJmuiden

Erg druk

IJmuiden

Erg druk met haastige automobilisten.

IJmuiden

Fietser krijgt geen voorrang

IJmuiden

Fietsers in de knel vooral door afbuigend verkeer

IJmuiden

Fietsers nemen voorrang = gevaarlijk

IJmuiden

Fietsers uit de richting Velserbroek maken een de rare knik de rotonde op.

IJmuiden

Fietsers vanaf velserbroek de rotonde op, is gevaarlijk punt
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IJmuiden
IJmuiden

Fietspad vanaf Velserbroek; fietsers moeten voorrang geven aan auto's,
maar dit gebeurt vaak niet. Het is geen duidelijke voorrangssituatie
Geen

IJmuiden

Hars aanrijden van auto;s

IJmuiden

Het blijft hier ook erg uitkijken, veel woon-werk verkeer.

IJmuiden

Het toetreden van de fietsers uit velserbroek op rotonde leidt vaak tot
gevaarlijke situaties met afslaand verkeer naar velserbroek
Hoge snelheden autoverkeer

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Je wordt hier als fietser vaak gesneden i.v.m dat het motorisch verkeer
vaak voorrang neemt, terwijl ze die niet hebben.
Levensgevaarlijk om daar met je fiets overheen te moeten, je krijgt geen
voorrang
Men krijgt niet altijd voorrang op rotondes als fietser
Onduidelijke fietssituatie, fietsers denken voorrang te hebben terwijl dit
niet zo is.
Onduidelijke situatie

IJmuiden

Onduidelijkheid bij automobilisten en fietsers wie voorrang heeft zeker als
het druk is
Onoverzichtelijk, fietsers worden vergeten

IJmuiden

Onveilige situatie

IJmuiden

Ook als fietser een onduidelijke rotonde. Auto's die voorrang geven, terwijl
fietsers geen voorrang hebben, maar dit is wel logisch gezien alle fietsers
die voorrang nemen.
Op sommige momenten/spits erg druk

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Probeer maar eens in de spits om vanaf het NS station op de fiets richting
ijmuiden te komen
Rechtdoorgaand fietsverkeer wordt onvoldoende gezien door afslaand
autoverkeer.
Reeds aangegeven

IJmuiden

Richting haarlem veel snelverkeer vanaf de velserbroek naar de
santpoortsedreef en andersom. Waarbij geen voorrang verleend wordt
'S ochtends zijn er veel fietsers die vanuit Santpoort/Velserbroek komen.
Automobiisten zien ze niet niet altijd. Kan overzichtelijker
Te druk en als je denkt ik ga op de rotonde wordt je nog bijna om ver
gereden
Toedeloe.....

IJmuiden

Van te veel richtingen komen auto's.

IJmuiden
IJmuiden

Vanuit de Velserbroek de rotonde op ligt te dicht bij de afslag (ivm
voorangsregel)
Vanuit de Velserbroek vindt ik te nou en te scherp

IJmuiden

Zeer drukke rotonde en er word gelukkig wel goed opgelet

Santpoort-Noord

Als fietser is de voorrang ten opzichte van auto's die al op de rotonde
rijden onduidelijk
Als je met de fiets van de Santpoorter dreef ri Driehuis wil moet je een vrij
scherpe bocht maken, vaak stoppen er auto's om je voorrang te verlenen
maar de fietsers en scooters scheuren op dat moment gewoon door.
De enorme stroom fietsers rond 8 uur 's morgens zorgt voor oponthoud en
daardoor irritatie bij automobilsiten.

IJmuiden
IJmuiden

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
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Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Door drukte (van fietsers) geen doorstroming, daardoor onoverzichtelijk bij slecht weer te weinig licht
Erg druk, fietspaden liggen niet echt vrij. Zeker fietsend vanuit Driehuis
kruisend met verkeer dat naar Santpoort zuid/ Bloemendaal gaat
Erg opletten of je wel voorrang krijgt.

Santpoort-Noord

Fietsen is daar bij ochtendspits levensgevaarlijk.

Santpoort-Noord

Fietsers steken hun hand niet uit, Auto's blokkeren dan de rotonde.
Logisch.
Fietsers uit velserbroek komen aan verkeerde kant rotonfe op en maken de
voorrang onduidelijk
Fietspad uit Velserbroek komende op de rotonde ligt veel te hinderlijk
dicht tegen de afslaande rijbaan van het gemotoriseerde verkeer. Geeft
gevaarlijke en hinderlijke situaties.
Gevaarlijke rotonde

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Heel druk tijdens de spits voor zowel fietsers als auto's. Hierdoor kom je
vaak ogen te kort om de situatie te overzien
Kan er niet goed overheen kijken

Santpoort-Noord

Krijg vaak ngeen voorrang van auto s

Santpoort-Noord

Levens gevaarlijk zie bij autovervoer

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Levensgevaarlijk, tenzij je als fietser goed aangeeft waar je heen wilt en met
goede verlichting tijdens slecht weer en avond
Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk bij afslaan autos

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Onveilig door fietspad langs de rotonde en fietspad vanuit velserbroek is
onduidelijk/onveilig
Oprit fietsers richting Driehuis valt samen met afrit auto's richting
velserbroek.
Te druk

Santpoort-Noord

Te veel niet voorang verlenende auto,s, te snel

Santpoort-Noord

Te veel verkeer op de rontonde waardoor soms gevaarlijke situaties
ontstaan.
Vanuit Velserbroek komende fietsers gaan aan de verkeerde kant van de
weg de rotonde op.
Veel fietsers uit Velserbroek die voorrang nemen

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Veel fietsers, die vaak met z'n drieen fietsen, ook auto's spoppen niet
vanzelf
Veel te druk voor fietsers, levensgevaarlijk

Santpoort-Noord

Voor fietsers erg onveilig door onoplettende automobilisten

Santpoort-Noord

Vooral bij een afgesloten Velsertunnel is het erg druk op dit punt. T.b.v.de
doorstroming verkeersregelaars inschakelen?
Voorrangsregels worden door automobilisten en fietsers en vooral
brommers en scooters naar eigen inzicht geinterpreteerd
Voorrangssituatie voor fietsers uit richting Velserbroek is niet voor
iedereen duidelijk.
Wordt als gevaarlijk ervaren.

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Zeer drukke rotonde. Veel auto's, fietsers, voetgangers en de lijnbus!
Chaotisch soms. Als fietser en automobilist goed uitkijken!
Zeer gevaarlijke situatie. Zie hiervoor bij auto
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Santpoort-Zuid

Er wordt vanuit de richting ijmuiden hard gereden en doorgedrukt

Santpoort-Zuid

Heel gevaarlijk

Santpoort-Zuid

Onduidelijke haaientanden vanaf santpoortse dreef alwaar fietsers rechts af
kunnen richting ijmuiden
Onoberzichtelijk veel fietsers en veel ongeduldige automobilisten

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Slechte balans tussen auto/gemotoriseerd vervoer en fietsers, slecht
overzicht
Te gevaarlijk

Santpoort-Zuid

Teveel verkeer.
Stoplichten dringend gewenst.
Veel fietsers auto's kijken soms niet goed uit

Santpoort-Zuid

Verkeer uit Velserbroek heeft afwijkend gedrag tav snelheid, voorrang

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Dramatisch druk zonder vrijliggende fietspaden. Recht van de sterkste. Bij
regenachtug weer in de spits dondersgoed uitkijken daar autoverkeer
gehaast
Onveilig m.b.t. Passerende en afslaand auto-/motorverkeer

Velsen-Zuid

Auto's het wachten zat, toch proberen tussen sliert fietsers door te gaan.

Velsen-Zuid

Fietsonvriendelijke rotonde

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Geen vrijliggende fietspaden waardoor fietsers die de rotonde oprijden uit
moeten kijken voor auto's die de rotonde verlaten waardoor fietsers
afgesneden worden
Gevaarlijk door de vele wegen die hier op uitkomen

Velsen-Zuid

Kruisend en afslaand autoverkeer

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velsen-Zuid

Op de fiets moet je echt je arm als uithangbord gebruiken anders zien ze je
niet en scooters en brommers nemen de rotonde gewoon recht door.
Tijdens donker en of spits blijft het oppassen wie eerst gaat of voorrang
heeft
Verkeer richting A200(?) Rijdt hard en is vervaarlijk voor fietsers.

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velserbroek

Zeer druk in de spits door fietsers vanauit v'broek die het verkeer tot
stilstand dwingen
Als fietser kun je hier eigenlijk 'vrij' de rotonde oprijden terwijl er eigenlijk
haaientanden liggen. Eenmaal op de rotonde heb je direct voorrang en dat
leidt tot gevaarlijke situaties met auto's
Als fietser zijnde vanuit de Velserbroek richting Driehuis is het lastig
(invoegen)de rotonde op.Je ziet het verkeer vananuit Santpoort noord ook
slecht aankomen als fietser.
Automobilisten hebben moeite om voorrang te geven aan fietsers

Velserbroek

Auto's geven niet altijd voorrang

Velserbroek

Velserbroek

De rotonde is te druk, de automobilisten moeten zeer goed opletten om
geen fietsers te raken. Ik vind het daar voor de fietsers gevaarlijk tijdens de
spits.
Druk

Velserbroek

Drukke rotonde. Ogen van voor en van achter hebben

Velserbroek

Een ramp om te nemen

Velserbroek

Erg druk, onoverzichtelijk. Fietsstrook nogal smal.

Velserbroek

Velserbroek
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Velserbroek

Erg onoverzichtelijk, vooral komend vanaf de santpoortse dreef gevaarlijk

Velserbroek

Velserbroek

Even verderop, bij de oversteek naar het fietspad de slaperdijk, staat een
laag paaltje met een verkeersbord, waar ik tegenaan ben gereden en met
mij vele anderen. Kan hier een oplossing voor komen?
Fietsers moeten echt heel goed opletten met al het afslaand verkeer

Velserbroek

Fietsers nemen/krijgen ten onrechte voorrang, komende uit Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek

Fietsers uit de richting Velserbroek, komen aan de (verkeerde) linkerkant
de rotonde op. Verwarrend voor auto's.
Fietsers zijn hier aan hun lot overgelaten, ZEER GEVAARLIJKE
ROTONDE!!! Ik fiets hier elke dag 2x, auto's trekken zich nergens wat van
aan! Het verbaast me (omdat hier ook veel scholieren fietsen) dat er nog
geen zwaar gewonden zijn gevallen!
Geen gescheiden fietspad. Vaak druk.

Velserbroek

Gevaarlijk en druk

Velserbroek

Gevaarlijk met vele scholieren 's-morgens

Velserbroek

Gevaarlijke rotonde voor fietsers en haastige automobilisten.

Velserbroek

Velserbroek

Gevaarlijke situaties wanneer fietsers de rotonde oprijden. Vooral fietsers
uit velserbroek steken de rotonde zonder na te denken dat ze moeten
wachten voor afslaand verkeer richting velserbroek
Goed opletten en de auto's in de gaten houden

Velserbroek

Het is het drukste punt in de omgeving soms geen geod zicht

Velserbroek

Hier is de fietser veroorzaker van veel files met spitsuur.

Velserbroek

Hopen dat auto's je gezien hebben etc.

Velserbroek

Levensgevaarlijk

Velserbroek

Moeilijk om als fietser al het verkeer in de gaten te houden

Velserbroek

Velserbroek

Niet duidelijk voor zowel langzaam als snelverkeer wie wanneer voorrang
heeft.
Niet zozeer voor fietser zelf onveilig, komt meer omdat auto's onvoldoende
voor laten gaan / auto's fietsers onvoldoende zien
Onduidelijk als je de rotonde op fietst, auto's hebben voorrang maar
verlenen dit niet altijd
Onoverzichtelijk auto zien fietsers slecht

Velserbroek

Onoverzichtelijk, te druk voor schoolgaande kinderen

Velserbroek

Onoverzichtelijke situatie, scherpe bocht komend vanuit Velerbroek

Velserbroek

Ook als je als fietster je hand uitsteekt hebben de meeste auto's lak aan je en
rijden gewoon toch nog even door.
Soms verkeerde aannames door automobilisten wat fietsers doen. Vooral
als fietsers van de hagelingerweg naar Velserbroek moeten.
Te drukte veel wachten. Dus autos schieten elk gaatje in en letten dan niet
op tweewielers
Te krappe fietsstrook bij drukte

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Te onduidelijk door tussenliggende fietsmarkeerstroken naast de rijbaan.
Veel fietsers willen geen voorrang verlenen aan verkeer op de rotonde wat
tot gevaarlijke situaties leidt.
Te onoverzichtelijk
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Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Vanaf Velserbroek is het zeer gevaarlijk om als fietser op de rotonde in te
kunnen voegen omdat auto's op dat stukje ook rechtsaf slaan richting
Velserbroek
Vanuit Velserbroek de rotonde opkomen kan verwarring opleveren omdat
fietser voorrang moeten leveren aan auto's voordat ze de rotonde opgaan.
Voor afslaand verkeer is het niet altijd goed overzichtelijk dat er een fietser
is vaak ook ivm dode hoek
Voor fietsers gevaarlijk door afslaand verkeer
Voor fietsers vanuit de richting van Velserbroek is het onduidelijk of zij
auto's die de rotonde af willen moeten voor laten gaan of niet.
Voorrangssituatie onduidelijk door fietspad uit velserbroek links van de
weg metafslaande auto's van rotonde naarvelserbroek.
Wederom omdat er geen gescheiden fietspad is, zowel auto's als fietsers
verzuimen om goed te laten zien waar ze heen willen waardoor verkeerde
interpretatie van wel of niet afslaan
Zeer gevaarlijke fietsaansluiting vanuit Velserbroek
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Onderzoek Verkeer
Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Rotonde Wüstelaan – Santpoort-Noord.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Driehuis

Onduidelijk of automobilist mij heeft opgemerkt als deze afslaat.
Onduidelijkheid voorrang als je als fietser de rotonde opkomt en de
automobilist net wil afslaan.
Zowel auto's als fietsers geven vaak geen richting aan

IJmuiden

Automobilisten willen snel nog even voor en rijden je bijna van je fiets

IJmuiden

Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

Er wordt vaak geen voorrang verleent en er wordt erg hard gereden.

IJmuiden

Fietser krijgt geen voorrang

IJmuiden

Fietsers nemen voorrang = gevaarlijk

IJmuiden

IJmuiden

Gevaarlijk wanneer je uit de Wüstelaan de rotonde op gaat richting
Driehuis
Hier kom ik niet zo vaak, maar deze is vrij goed te doen. Fietspaden die
afgeschermd zijn. Alleen de hoge bult in het midden van de rotonde
belemmert het zicht op de rotonde.
Je wordt hier als fietser vaak gesneden i.v.m dat het motorisch verkeer
vaak voorrang neemt, terwijl ze die niet hebben.
Je wordt slecht gezien door automobilisten, krijgt vaak geen voorrang

IJmuiden

Men krijgt niet altijd voorrang op rotondes als fietser

IJmuiden

Ook drukke rotonde in de spits, waardoor onduidelijkheden en risicovolle
situaties ontstaan.
Te smal waardoor het lastig is als al het verkeer er door wil.

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Santpoort-Noord

Veel te krappe rotonde! Doordat auto's de bocht niet zo strak kunnen
nemen komen fietsers in gevaar.
Bij afslaan vanaf hoofdstraat naar Wustelaan te weinig ruimte met
autoverkeer, ik ben er weleens afgesneden. Weg lijkt te smal vooral bij
tegemoetkomend verkeer. De onoverzichtelijke situatie voor auto's die ook
de Wustelaan ingaan geeft een gevaarlijke situatie voor schoolgaande
kinderen die per fiets komen.
Geen goed overzicht

Santpoort-Noord

Gevaarlijke situatie

Santpoort-Noord

Kan er niet goed overheen kijken

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk bij afslaan autos

Santpoort-Noord

Vanuit Wustelaan is de toegang tot rotonder vaak geblokkeerd doordat de
doorgang afgezet is door stilstaande auto's, de weg is daar te smal.
Vanuit Wüstelaan weinig ruimte voor fietsers.

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Vooral in de ochtend bij het naar school brengen van de kinderen, zeer
onoverzichtelijk
Weg is bij de rotonde zo smal dat er geen ruimte is langs auto's te passeren.
Als fietser zeer onveilig doordat rechtsafslaande auto s geen ruimte aan
fietsers geven. Je kan op spitstijden er vaak geen eens fietsen omdat de auto
s geen ruimte geven aan de rechterkant.b
Als je de Wüstelaan in rijd als je van Haarlem Noord afkomt, gevaarlijke
bocht
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Santpoort-Zuid

Begin wustelaan vanaf rotonde te smal voor auto's en fietsen

Santpoort-Zuid

Er wordt vanuit de richting ijmuiden hard gereden en doorgedrukt

Santpoort-Zuid

Om te fietsen is deze weg te smal en te druk met autoverkeer om veilig te
fietsen
Onoverzichtelijk, auto's nemen voorrang

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Ontevreden omdat de afslag van de rotonde naar de Wustelaan bijna
onneembaar is als er verkeer uit tegenover richting komt
Te gevaarlijk

Velsen-Noord

Onveilig m.b.t. Passerende en afslaand auto-/motorverkeer

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk

Velserbroek

Auto's geven niet altijd voorrang

Velserbroek

Auto's zien fietsers niet altijd

Velserbroek

Fietsers moeten echt heel goed opletten met al het afslaand verkeer

Velserbroek

Velserbroek

Kleine rotonde waardoor je als fietser er heel snel op/af bent en daardoor
slecht zichtbaar voor automobilisten
Niet zozeer voor fietser zelf onveilig, komt meer omdat auto's onvoldoende
voor laten gaan / auto's fietsers onvoldoende zien
Onoverzichtelijk

Velserbroek

Soms onoverzichtelijk bij drukte

Velserbroek
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Broekbergenplein – Santpoort-Noord.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Bij het oversteken slecht zicht naar links

Driehuis
Driehuis

Erg onoverzichtelijk met auto's en bezoekers dekamarkt die van links en
rechts komen
Onduidelijk gemarkeerde fietsroute

Driehuis

Onoverzichtelijk en gevaarlijk oversteken

Driehuis

Onoverzichtelijk en lastig om vanuit noordelijke richting links af de
Hoofdstraat in te fietsen.
Oversteek onveilig, thv Dekamarkt,

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Te druk en echt een zooitje met verkeer van alle kanten en dat wil afslaan
naar de Deka.
Verkeer van/naar hoofdstraat ziet fietsers minder goed

IJmuiden

Afslaand autoverkeer naar Velserbroek dat niet op let.

IJmuiden

Deze locatie is te smal

IJmuiden

Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

Er wordt vaak geen voorrang verleent en er wordt erg hard gereden.

IJmuiden
IJmuiden

Er zit een rare slinger in de weg en het fietspad is veel te smal, terwijl er
een enorm brede stoep is.
Erg smal fietspad waar auto's vrij hard langsrijden.

IJmuiden

Gevaarlijk

IJmuiden

Gevaarlijk om even naar de Dekamarkt over te steken

IJmuiden

IJmuiden

Hier is te veel verkeer van af de supermarkt, slecht geparkeerde auto's
personen met handen vol aan boodschappen en de kinderen er achter aan
....., en dan de oversteek plaats. Hier stroomt het verkeer niet echt door een
soort flessenhals.
Je wordt hier als fietser vaak gesneden i.v.m dat het motorisch verkeer
vaak voorrang neemt, terwijl ze die niet hebben.
Met name de bushalte,buschauffeur ziet een fietser/bromfietser zeer slecht
aankomen vanuit de bocht,als je dan naar de halte moet moet je het
fietspad over.(ben zelf buschauffeur,dus spreek uit ervaring)
Mooie maar enge paaltjes

IJmuiden

Oostzijde erg onoverzichtelijk met voetgangers.

IJmuiden

Oversteek voor fietsers onveilig.

IJmuiden

Rare bocht in de weg waar regelmatig auto's de RVS paaltjes rammen.

IJmuiden

'S Winters spekglad. En door paaltjes en betonnen rand onoverzichtelijk.
Door grijze steensoort geen duidelijke markering fietspad. Voetgangers
steken over en lopen zich klem tegen betonnen rand. Hierdoor lopen ze
over het fietspad. Ook fietspad een de kant van de Wildeman is door de
steensoort niet onderscheidend genoeg van trottoir.
Te onduidelijk wat de weg is, fietspad of trottoir. Daadoor is fietspad te
onzichtbaar voor automobilisten.
Vreemd. Zilveren doppen zijn niet heel duidelijk. Ook is fietsen in de
bochten naast de weg niet erg prettig ivm te hard rijdende auto's.

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
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IJmuiden

Santpoort-Noord

Weg is vrij smal en fietsers komen in de knel; er zou eigenlijk een
vrijliggend fietspad moeten komen
Als fietser komende uit de Hoofdstraat richting Hoofdstraat (bij Bartje)
moeilijk oversteken.
Als je als fietser vanuit de velserbroek komend wil afslaan naar de
hoofdstraat (bij de ing) is er geen (duidelijke) oversteek voor fietsers!
De bocht wordt vaak afgesneden door (brom)fietsers die dan rechtdoor
rijden en je weer achterop komen.
De veiligste manier om over te steken is via de zebrapaden aan beide
zijden, maar dit doet niet iedereen. En degenen die het wel doen, doen dat
vaak fietsend, waardoor een automobilist er niet op bedacht is dat de fiets
gaat oversteken; bovendien is er voor kleine kinderen geen onderscheid te
zien tussen stoep en fietspad, wat gevaarlijke situaties oplevert.
Door de smalle rijbaan, de bocht in de weg en de verkeersheuvel, blijft er
voor de fietser weinig ruimte over, zeker als er ook nog een bus passeert.
Door het vele verkeer van beide kanten. Het is niet mogelijk om in het
midden te staan.ook zo bij de dekamarkt
Fietspad aan kant van de hoofdstraat is niet goed verlicht en fietsers
worden nog weleens over het hoofd gezien door automobilisten
Fietspad is onduidelijk aangegeven. Fietsers rijden over de "stoep" en tegen
de richting in. Het is onduidelijk wie voorrang heeft. Omdat overal
dezelfde stenen liggen is het ook onduidelijk wat voetgangersgebied is.
Fietspad is onduidelijk, fietsers rijden vaak tegen het verkeer in dat zorgt
voor gevaarlijke situaties!
Geen goed overzicht

Santpoort-Noord

Gevoel van onveiligheid

Santpoort-Noord

Hard rijdende auto,s

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Het fietspad is zeer onduidelijk aangegeven, daardoor zijn er ook fietsers
die eigenlijk over het voetpad of plein fietsen.
Komende uit Haarlem moet je verplicht oversteken i.p.v. Een tweerichting
fietspad naar de harddraversrotonde.
Komende vanaf de Hoofdstraat noordzijde Broekbergenplein is 1) het zicht
op auto's komende vanaf Hagelingerweg / Driehuis onvoldoende en 2) de
ruimte om met de fiets tussen de paaltjes aan de "overzijde" onvoldoende,
waardoor deze paaltjes eerder een remmende dan verkeersveiliger functie
hebben
Komende vanuit de Hoofdstraat noordzijde is het soms ondoenlijk en zeer
gevaarlijk om over te kunnen steken.
Niet overzichtelijk voor de fietser

Santpoort-Noord

On over zichtelijk door bushokje

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijk bij afslaan autos

Santpoort-Noord

Onoverzichtelijke chicane; veel afleiding, waardoor fietsers door afslaand
verkeer over het hoofd gezien kunnen worden; tevens 'spookfietsen' over
plein
Oversteek vanuit de hoofdstraat lastig te doen

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Slechte markering fietspad. Fietsers hebben niet door dat er een fietspad is
en fietsen over het plein tussen de voetgangers door. Daarnaast staat er
regelmatig een auto op het fietspad geparkeerd voor de tweedehands
kledingwinkel, parkeerplaats gaat ongemerkt in fietspad over.
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Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Teveel autoverkeer welke het dorp in willen. Sommigen rijden wel 2 of 3
rondjes voor een parkeerplaats
Vanaf broekbergerplein (de winkelkant) de Velserboekstraat infietsen is
bijna niet te doen en ook niet geregeld.
Vanuit en naar de Hoofdstraat toe is de belijning onduidelijk.
Voor mij is het lastig om te bepalen waar je nu moet oversteken.
Wanneer auto's uit de Hoofdstraat vanaf de Wildeman komen, moeten ze
op het fietspad gaan staan om overzicht te hebben op de Hagelingerweg.
Zeer onoverzichtelijk

Santpoort-Zuid

Bij het oversteken vanuit Hoofdstraat heel goed uitkijken.

Santpoort-Zuid

Fietspaden niet duidelijk afgegrensd

Santpoort-Zuid

Fietspaden onduidelijk

Santpoort-Zuid

Geen goed overzicht welke weggebruiker waar hoort, daardoor
doorlopend voetgangers op het fietspad, rare bocht waardoor auto's de
bocht afsnijden en in elkaars vaarwater zitten.
Heel druk met verkeer van en naar de Dekamarkt

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Velsen-Noord

Slecht te onderscheiden fietspaden met onlogische kleuren van het
straatwerk. Vooral 's avonds slecht te zien en onoverzichtelijk
Onveilig m.b.t. Passerende en afslaand auto-/motorverkeer

Velsen-Zuid

Beetje onoverzichtelijk door die rare kromming in de weg

Velsen-Zuid

Onoverzichtelijk. Risico van voetgangers en onverwachtte activiteiten op
fietspad.
Slingerend en te smal

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Te weinig ruimte in het midden van de rijbaan, autos rijden te hard/ te
druk
Vanwege de snelfietsroute steken veel fietsers over tov tankstation. Niet te
doen om twee banen tegelijk over te steken. Advies is een vluchtheuvel in
het midden en drempels.
Zeer onoverzichtelijk voor fietsers

Velserbroek

Auto's geven niet altijd voorrang

Velserbroek
Velserbroek

Door bocht in weg, drukte en veel info van winkels e.d. Lastig om alles
goed in 1 keer te overzien.
Fietspad niet te herkennen door overal dezelfde bestrating

Velserbroek

Fietsstrook slecht

Velserbroek

Geen gescheiden fietspad, veel doorgaand verkeer

Velserbroek

Het fietspad is niet duidelijk zichtbaar, waardoor auto's vaak niet in de
gaten hebben dat er fietser aankomen.
Lastige oversteek

Velsen-Zuid

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Niet zozeer voor fietser zelf onveilig, komt meer omdat auto's onvoldoende
voor laten gaan / auto's fietsers onvoldoende zien
Om op de Hagelingerweg over te steken naar Broekbergenplein is het
gevaarlijk, Weinig ruimte voor meerdere fietsers bij deze oversteek.
Onoverzichtelijk

Velserbroek

Onoverzichtelijk bij oversteek met de fiets

Velserbroek

Onoverzichtelijk door meerdere vervoersmiddelen.

Velserbroek

Onoverzichtelijk voor fietsers

Velserbroek
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Velserbroek

Onoverzichtelijk waar fietsers rijden

Velserbroek

Onoverzichtelijk, met name als je over wilt steken naar fietspad richting
tunneltje
Slecht zicht

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Voor fietsers onduidelijk en moeilijk oversteken. Broekberglaan is zeer
gevaarlijk voor fietsers
Warrig stuk als fietsen rij je nu op de stop of niet
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Toelichtingen waarom inwoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid voor fietsers bij
de locatie Velsertraverse - Velsen-Noord.
Plaats

Toelichting

Driehuis

Het is veel te lang rood licht voor fietsers en voetgangers.

Driehuis

Komende vanaf Beverwijk moet je twee keer oversteken op dezelfde weg!

Driehuis

Lastig punt met als extra de ventweg waar je als fietser slecht wordt
opgemerkt
Onoverzichtelijke situatie

Driehuis
IJmuiden

IJmuiden

Altijd druk ongeacht tijdstip. Soms lijkt het alsof je als fietser duidelijk niet
meedoet in het verkeer. Zeker bij slecht weer zijn de wachttijden lang.
Altijd stoplichten................of omwegen. Het fietspad bij het station
Beverwijk is ook nog steeds niet klaar
Dit is een drama maar voornamelijk omdat je bijna 10 min als het niet
langer is bezig bent om over te steken.
Door de vele stoplichten duurt het heel lang voor je over gestoken bent

IJmuiden

Drukke kruispunt, lang wachten en gevaarlijk voor fietser

IJmuiden

Er is te weinig nagedacht over de positie van de fietsers, auto's hebben veel
meer voorrang.
Fiesers moeten te lang wachten voor verkeerslichten
Erg druk kruispunt voor fietsers
Gevaarlijk

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Het is en blijft een crime om daar over te steken
Helemaal nooit goed over na gedacht
Is al wel verbeterd maar het blijft onoverzichtelijk

IJmuiden

Is daar eng fietsen tussen het verkeer in

IJmuiden

Lange wachttijden stoplichten

IJmuiden

Neutraal

IJmuiden

Niet open... Ik laat mijn dochter daar niet alleen fietsen

IJmuiden
IJmuiden

Om als fietser van Beverwijk naar Velsen-n te komen is een ramp.
De stoplichten zijn afgesteld op doorstroming van het snelverkeer.
Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk

IJmuiden

Onoverzichtelijk, fietsers worden vergeten

IJmuiden
IJmuiden

Ook deze kruising is aangelegd door een fietsen hater: lange wachttijden én
twee keer oversteken (en dus wachten en uitlaatgassen happen)
Oversteek is levensgevaarlijk!

IJmuiden

Oversteek is te groot voordat je aan de overkant bent.

IJmuiden

Te druk onoverzichtelijk

IJmuiden

Te lang wachten ,levens gevaarlijk

IJmuiden

Te veel autos als fietser voel je je niet veilig

IJmuiden

Vaak lang wachten voor stoplichten

IJmuiden

Veel te druk

IJmuiden

Veel te druk met zwaar verkeer,had liever een brug gezien.
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IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Verkeerslichten staan heeeel lang op rood, waardoor oversteken in de hand
gewerkt wordt, tevens sluiten de verschillende lichten niet op elkaar aab
Voor erg rommelig punt naar mijn mening.

Santpoort-Noord

Zeer verwarrend als je daar de eerste keer komt , omdat je naar het midden
van de weg gedirigeerd word
Eng

Santpoort-Noord

Gevaarlijk

Santpoort-Noord

Langdurig rood licht voor fietsers en ook auto met name nabij
spoorwegovergang van/naar RKZ
Goed

Santpoort-Zuid
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Als er file is door trein of tunnel staan de auto's en dan vooral bussen van
TATA en vrachtverkeer vaak stil op de oversteek. Hierdoor moet je als
fietser overal tussendoor slalommen met alle risico's van dien
Als fietser ben je overgeleverd aan de automobilisten die door rood
stoplicht rijden
Als fietser kan niet veilig oversteken als er iets gebeurd is, auto staan op de
oversteekplaats en laten jou niet echt veilig oversteken.
Bij de oversteek van Velsen-Noord naar Beverwijk is een hele haakse bocht
in de weg. Bij meerdere mensen tegelijk oversteken met de fiets is dit
gevaarlijk en zeker bij een gladde weg. Heb daardoor ook mijn heup
gebroken vanwege plots voor anderen moeten remmen. Een minder
haakse bocht zou prettiger en veiliger zijn.
De fietser krijgt hier weinig tijd
De verkeerslichten voor de fietsers. Als je net even iets te laat drukt moet je
1,5 rondje wachten om te kunnen oversteken als je van af Scheibeeck wilt
oversteken. Het zou makkelijker zijn als je vanaf scheibeeck rood krijgt en
dan door kan fietsen over de traverse. Vor auto's is alles goed geregeld
maar voor de fietsers nog steeds niet. Er fietsen heel veel mensen vanaf
Beverwijk tegen de richting in over het fietspad vanaf de Traverse naar
Beverwijk. In de winter is het gewoon gevaarlijk.
Drukte en snelheid van het verkeer
Fietsers richting Beverwijk moeten een vreemde krappe bocht maken over
het spoor (veel fietsers brommers hoofdzakelijk schoollieren van uit
Beverwijk tegen de richting in over het fiets en voetpad langs het oude
hertenkamp)
Het fietspad rond de spoorbomen bij Beverwijk heeft haakse bochten, is
onlogisch en onveilig.
Het stoplicht staat vrij kort afgesteld.
Hopeloos, gevaarlijk. Vele rijden of lopen door omdat de stoplichten niet
fiets- en voetgangers vriendelijk zijn ingesteld. Voor mensen die niet snel
zijn, mogen blij zijn als ze de overkant halen voordat het licht op rood
springt. De twee stoplichten moeten op elkaar afgestemd worden.
(scheybeeck/traverse)
Je moet daar als fietser zo lang wachten dat er vaak door rood gereden
wordt.
Je moet eerst oversteken vanuit Beverwijk. Sta je voor de stoplichten moet
je bij de volgende overgang weer wachten.
Lang wachten op stoplicht en je moet goed oppassen voor tegenliggers en
voetgangers, verschrikkelijk smal
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Velsen-Noord

Velsen-Noord

Onoverzichtelijke oversteekplaats. Het gebeurd regelmatig dat scooters en
andere fietsers op de verkeerde helft rijden. Ook voor voetgangers een
onveilige oversteekplaats. Ook voor de mensen die uit de bus komen een
vreemde plek om over te steken.
Onveilig m.b.t. Passerende en afslaand auto-/motorverkeer, te korte tijd
groen licht om veilig over te kunnen steken
Oversteek van Beverwijk naar Velsen Noord is twee keer oversteken,
indien je achter in de rij staat moet je twee keer wachten.
Oversteken met de fiets naar beverwijk of weer terug naar velsen-noord is
erg moeizaam. En gevaarlijk voor kinderen
Snelheid veel te hoog automobilisten.als fietser voor oversteek veel te lang
wachten
Stoplichten werken slecht

Velsen-Noord

Te lang wachten

Velsen-Noord

Velsen-Zuid

Vanaf de Velsertunnel zijn er twee stoplichten vlak na elkaar op de
traverse. Het komt regelmatig voor dat automobilisten het eerste stoplicht
'over het hoofd zien' en daar door rood rijden
Vanuit Beverwijk moet er 2 maal worden gewacht op het verkeerslicht,
deze zijn niet goed op elkaar afgestemd, waardoor veel fietsers door rood
rijden. Daarnaast zijn de bochten er krap, er is weinig rekening gehouden
met de draaicirkel die een fiets nodig heeft.
Verkeerslichten zijn ingericht op het doorstromen van auto's en houden
geen rekening met langere wachttijden voor fietsers (bij slecht weer zitten
de automobilisten droog en de fietsers neit)
Vier kantige bochten inplaats van halfronde, dit is bij gladheid erg
gevaarlijk.
Wachttijden bij de fietser oversteekplaats (wachttijd indicator zal ergernis
en ongeduld voorkomen)
Gewoon druk en auto's moeten in hun voorsorteervak gaan staan

Velsen-Zuid

Situatie met spoed verbeteren svp!

Velsen-Zuid

Van te veel kanten komt verkeer

Velserbroek

Daar mag je als fietser niet komen

Velserbroek

Velserbroek

Een aantal fietspaden ontbreekt en te dicht bij de kruising moet je
oversteken terwijl de auto's hard rijden
Gevaarlijke oversteek voor fietsers een voet/fietstunnel onder de Traverse
nabij bestaande oversteek is veel beter
Niet toegankelijk voor fietsers

Velserbroek

Onveilig tunneltje

Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velserbroek
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Toelichtingen bij de vraag “zijn er nog andere locaties (dan de hiervoor reeds genoemde)
binnen de gemeente Velsen die u verkeersonveilig voor fietsers vindt?”
Plaats

Toelichting

Driehuis

1. Waterloolaan ter hoogte van strawberries hockeyclub. 2. Waterloolaan
ter hoogte van de 'Waterloozaal'.
Alle fietspaden vanwege de scooters die met hoge snelheden langs
komen.
Bij AH en stadhuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Bij het ijspaleis , rotonde Waterloolaan / v.d. Vondellaan, bij het uitgaan
van het gymnasium, de scholieren rijden in massa de rotonde op, terwijl
ze totaal geen rekening houden met fietsers
die zich al op de rotonde bevinden.
Broekbergplein santpoort-noord aan de westzijde
De Julianabrug in ijmuiden, bij de Kennemerlaan. Komend vanuit
ijmuiden heb je daar een soort dubbele afslag voor fietsers die naar de
ijmuiderstraatweg willen. Scherpe, linke hoek.
De nicolaas beetslaan bij de school. In de ochtend erg druk met auto's en
omdat het erg smal is is het erg gevaarlijk met kinderen op de fiets.
De nicolaats beetslaan, de driehuizerkerkweg, de van den vondellaan: te
veel auto's, wegen die als doorgaande routes worden gebruikt, in de
nabijheid de basisschool met veel kinderen. Dit leidt tot gevaarlijke
situaties.
De oversteek van Velserduinweg de Heerenduinweg over. Lang
wachten....
De rotonde bij het winkelcentrum Velserbroek

Driehuis

De vondellaan Driehuis, met name oversteken voor de kleine
schoolgaande kinderen. Een stoplicht zou veel verschil maken
Driehuizerkerkweg voor het ijspaleis daar worden auto deuren open
gegooid zonder dat mensen opletten als ze ijshalen en te smal om er
samen met kinderen te fietsen als het ijspaleis open is
Duin en Kruidbergeweg en Driehuizerkerkweg (deel vanaf ijspaleis t/m
Crematorium)
Kennemerlaan

Driehuis

Kennemerlaan

Driehuis

Kennemerlaan en Lange Nieuwstraat

Driehuis

Kennemerlaan, het verhoogde fietspad waar vaak auto's op geparkeerd
staan zodat je van de richel de weg op moet en daarna de richel weer op
om verder te rijden op het feitspad.
Kruising driehuizerkerkweg / nic beetslaan

Driehuis

Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis

Kruising Driehuizerkerkweg/Nicolaas Beetslaan/Duin- en
Kruidbergerweg in Driehuis. Met een paar goedkope en simpele
oplossingen kan dat een stuk veiliger, gezien de huidige situatie.
Kruising genestetlaan 3huizerkerkweg zeker rond schoolstijden

Driehuis

Kruising Gijzenveltplantsoen met Heerenduinweg

Driehuis

Kruising heerenduinweg naar gijsenveld plantsoen.
Als automobilist kun je de fietsers (snelle brommers) niet op tijd aan zien
komen.
Lange nieuw/planetenweg

Driehuis
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Driehuis

Lange nieuwstraat

Driehuis

Lange nieuwstraat en kennemerlaan

Driehuis

Orionweg: diverse kruisingen

Driehuis

Oversteek bij de HEMA

Driehuis

Oversteek bij Hockeyclub Strawberries. Zeer onveilig voor fietsers

Driehuis

Oversteek dokweg naar strandweg

Driehuis

Oversteken van de Hagelingerweg vanuit het Burgemeester Weert
plantsoen.
Rotonde in Driehuis ri. Velserbroek: vreemde voorrangssituatie voor
fieters
Veel fietspaden zijn onvriendelijk door de geringe breedte ervan. Voor
een prettig gebruik moet je met 2 personen naast elkaar kunnen fietsen en
moet er tevens een mogelijkheid zijn om te worden ingehaald door een 3e
fietser.
Waterloolaan/ zeeweg/ van houtenlaan

Driehuis
Driehuis

Driehuis
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Afslag planetenweg lineausstraat. Dit komt overeen met kruispunt
marktplein/lange nieuwstraat
Algemeen bij de rotondes fietsers te dicht op de rijbaan, helaas
ruimtegebrek denk ik.
Algemeen veel haakse bochten in de fietspaden gelegd.

IJmuiden

Alle fietspaden lopen vlak langs de haltes van de bussen. Bij het
uitstappen van een bus, stap je bijna op het fietspad!
Alle rotondes hebben het zelfde

IJmuiden

Alles

IJmuiden
IJmuiden

Bij alle kruisingen op de Lange Nieuwstraat is het zeer gevaarlijk voor
fietsers.
Bij kruising Hema

IJmuiden

Burgemeester weerts plantsoen - hagelingerweg.

IJmuiden

De afslag Planetenweg Linneausstraat (pas nieuw)

IJmuiden

De beide rotonde's in de Dokweg

IJmuiden

De complete Lange Nieuwstraat i.v.m. Fietspad aan één kant van de weg.

IJmuiden

De dokweg

IJmuiden

De gehele Kennemerlaan

IJmuiden

IJmuiden

De gehele Planetenweg, op het nieuwe fietspad wordt je links en recht
ingehaald door hard scheurende snorbrommers. Stoep en fietspad liggen
op gelijke hoogte wat gevaarlijke situatie's opleverd.
De iets verhoogde fietsstroken op de Kennemerlaan: worden veel vuldig
gebruikt als parkeer strook en de schuine rand maakt terugkeren van
rijbaan naar fietspad onnodig lastig
DE inparkeer plekken voor de auto s ,geven voor de fietsers een
gevaarlijke situatie.
De Kennemerlaan

IJmuiden

De Kennemerlaan

IJmuiden

De Kennemerlaan

IJmuiden

De Kennemerlaan is heel onplezierig om te fietsen.

IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden

De kennemerlaan, 1drama met de vele auto,s op het rijwiel-pad gedeelte

IJmuiden

IJmuiden

De kleine straatjes zou de max snelheid beter gecontroleerd moeten
worden als fietser gaat het soms maar net goed voor je plat gedrukt
wordt tussen de auto's omdat ze er toch nog tussen door willen.
De nieuwe verhoogde weg langs de kromhoutstraat. Auto's moeten tot
op het fietspad rijden om een goed overzicht te krijgen om te kunnen
afslaan. Hierdoor worden de fietsers regelmatig over het hoofd gezien of
gehinderd.
De opritten van de huizenlangs de van den vondellaan en verder, auto's
zien fietsers vaak niet bij het indraaien.
De oversteek rotonde naar de lange Nieuwstraat is er een die door de
auto's van onbekende met deze rotonde niet gezien wordt.
De oversteek van de lineusstraat- orionweg bij het vissserijmuseum
En de oversteek van het pleiadeplantsoen orionweg
De oversteek van scheiberglaan Kruisberglaan en de oversteek van de
Orionweg lineusstraat.
De rotonde bij de brug naar sluiswijk, kennemerlaan/ havenkade.
Komende vanaf de brug, is de rijbaan een stuk hoger en ben je als fietser
minder goed zichtbaar voor afslaand verkeer
De situatie en ligging van het fietspad over de gehele lengte van de
Kennemerlaan te ijmuiden.
De weg vlak voor de toegang naar de sluizen heeft geen fietspad, auto's
rijden hier vlak langs de fietsen.
De zeeweg. Deze weg is zo smal, dat de auto's vlak langs de fietser
komen. En de kruising velserduinweg cederstraat. Er zijn vaak
geparkeerde auto's die het zicht belemmeren, waardoor je je ver op
rijbaan moet wagen.
Diverse

IJmuiden

Dokweg / halkade

IJmuiden

Dokweg daar zou het wel weer fijn zijn fietspad links en rechts 2 kanten
te berijden
Dokweg Th v tennishal. Probeer maar eens linksaf te slaan als je van de
richting orionweg komt.
Doorgang zeeweg bij nachtegaallaan

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Duin en kruidbergerweg en driehuizerkerkweg (van ijspaleis tot
crematorium)
Duin en kruidbergerweg/driehuizerkerkweg bij crematorium

IJmuiden

Einde Lange Nieuwstraat naar rechts Zeeweg. Te smal fietspad Zeeweg
tussen Heerenduinweg en gewezen spoorovergang
Einde pontweg, kruising Grote Hout of Koningsweg.

IJmuiden

Er zij er meerder

IJmuiden

Fietspad kennemerlaan

IJmuiden

Fietspad kennemerlaan

IJmuiden

Fietspad Kennemerlaan is een ramp!!!!!!!!!!!

IJmuiden

Fietspad kennemerlaan, zeer fietser onvriendelijk

IJmuiden

Fietspad Kennemerlaan. Alle keren dat ik daar doorheen fiets, moet ik
van het pad af i.v.m. Foutgeparkeerde auto's
Fietspad kennemerlaan.
Fietspad kanaaldijk

IJmuiden
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IJmuiden

Fietspad naar strand, de kennemerlaan,orionweg,lange nieuwstraat

IJmuiden

Fietspad op de Kennemerlaan

IJmuiden

Fietspaden kennermelaan

IJmuiden

IJmuiden

Fietspaden/kruisingen Lange nieuwstraat en de fietspad kruisingen in de
hele velserbroek. Geldt voor fiets en auto. Wie heeft deze kruisingen
bedacht ?
Frogerstraat is doorgetrokken naar de Oranjestraat in Oud-ijmuiden.
Verkeer van rechts heeft voorrang al meerdere malen moeten remmen
voor de bus of automobilisten. Slechte opvolging verkeersregels
nieuwbouw Oud-ijmuiden.
Gedeeltes van de ijmuiderstraatweg, daar waar geen apart fietspad is.

IJmuiden

Gehele kennemerlaan

IJmuiden

Grahamstraat-planetenweg

IJmuiden

Hagerlingerweg ter hoogte van de Welkoop de oversteek is s'morgens
overvol met scholieren
Halkade en laatste stukje Kanaaldijk thv Rijkswaterstaat naar sluis

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Halkade, hier wordt te hard gereden, ook op de kanaaldijk richting
sluizen dan mag je ineens rechts op het fietspad rijden vanaf het gebouw
rijkswaterstaat als fietser vaak moeilijk omdat men er erg hard rijdt
Havengebied in het algemeen

IJmuiden

Havenkade orionweg,linnaeusstraat

IJmuiden

Heerenduinweg nabij zwembad = erg donker. Ook de
voetgangersoversteekplaats is hier zeer slecht te zien als je met auto /
fiets aankomt
Hema lange nieuw

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Het fietspad op de Kennemerlaan(beide zijden), kruispunt Orionweg
linnaeusstraat, orionweg pleadenplantsoen
Hoek no. Straat plein 45

IJmuiden

Hoek pleiadenplatsoen - planetenweg

IJmuiden

Hoek Raafstraat-Orionweg

IJmuiden
IJmuiden

Iimuiderstratweg ivm hoge snelheid automobilisten.
Misschien de zelfde bollen in de weg als velsen zuid.
Ijmuiderstraatweg

IJmuiden

Ijmuiderstraatweg

IJmuiden

Ijmuiderstraatweg bij wegversmallingen staan vaak auto's hinderlijk
geparkeerd zodat je niet op het "fietspad" kan blijven rijden
Ijmuiderstraatweg, wijk aan Zeeerweg.

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Ja de nieuwe kruising op de Planetenweg/ Lineausstraat, Vanaf de
Moskee naar zeewijk fietsen is best wel link op die kruising omdat de
auto's niet meer onder 90 graden die bocht maken zien vooral busjes je
vaak niet of heel laat.
Kanaaldijk op het stuk waar geen los fietspad is. In de bocht vlak voor de
oranjestraat is het onoverzichtelijk en te smal voor al het verkeer
Kanaaldijk tussen kerkstraat en sluisplein. Fietsers dienen de kanaaldijk
over te steken ter hoogte van de wetstraat, en auto's rijden daar vaak
boven de toegestane snelheid.
Kenemerlaan/havenkade -> gevaarlijk
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IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

IJmuiden

Kennemerlaan - het zeebrapad op de Heerenduiweg t.h.v. De shell pomp
voor zowel voetgangers, fietsers en automobilisten - de ene laatste
wegversmalling op de ijmuider straatweg t.h.v. De dirkhartogstraat - de
Lange Nieuwstraat
Kennemerlaan (zie eerdere antwoord)
verlichting op de Heerenduinweg verbeteren
Kennemerlaan . Er zijn constant auto,s die op het fietspad PARKEREN.
Daardoor moet de fietser op de rijweg gaan fietsen. Hoek Plein 1945 bij
Ing bank Noostraat als je rechtdoor wilt gaan moet je achterom kijken of
er om de hoek verkeer aan komt.
Kennemerlaan fietspad. Dit fietspad moet gewijzigd worden. Zie de
fietspaden in Zeewijk.
Kennemerlaan in ijmuiden ten hoogte van Vomar.

IJmuiden

Kennemerlaan links af naar Vomar/langenieuwstraat

IJmuiden

Kennemerlaan met de parkeerhaven en rotonde bij Herman Marines is
zeer gevaarlijk voor fietsers
Kennemerlaan omdat fietspad en parkeerplaatsen daar verkeerd om
liggen
Kennemerlaan tussen het Kennemerplein en de Julianabrug.

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Kennemerlaan, geparkeerde auto die gaan inparkeren of wegrijden en
dan zit de fietser daar tussen
Kennemerlaan, Lange nieuw, Ijmuiderstr
Kennemerlaan, parkeren op fietspad door auto's terwijl voldoende
parkeerplaats aanwezig is.
Kennemerlaan, veel auto's parkeren dubbel op het fietspad of zijn
klungelig aan het inparkeren waardoor men moet uitwijken naar de
rijbaan.
Kennemerlaan. Auto's moeten eerst over het fietspad om te parkeren.
Portieren openen zonder te kijken
Kennemerlaan...Auto's staan vaak dubbel geparkeerd en moet ik een
slinger maken op de weg.
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IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Kennemerland. Hier parkeren auto's half op het fietspad ipv in te
parkeren. Als fietser moet je ogen voor en achter hebben
Kennermerlaan
Kennermerlaan, portieren die openslaan van de geparkeerde auto's, of
auto's blokkeren het fietspad
Kromhoutstraat
Kromhoutstraat, oversteek vanuit richting raafstraat oversteken naar
Dokweg, tennishal of parallelweg
Kromhoutstraat. Door de geplaatste muur zijn de fietsers niet snel
zichtbaar
Kruising bij de Hema/langenieuwstraat/woningbouwvereniging.
Oversteken met de fiets is onoverzichtelijk
Kruising dokweg-raafstraat-kromhoutstraat

IJmuiden

Kruising Grote Beerstraat / Saturnusstraat. Het hoeft maar minimale
nachtvorst te zijn en het wordt er spiegelglad. Er wordt daar zelden
gestrooid. Ook niet als er meerdere mensen gevallen zijn en de politie is
gewaarschuwd om daar te laten strooien
Kruising Lanneasstraat/Orionweg geen overzicht.

IJmuiden

Kruising lineausstraat en havenkade en kruising bij de pleiadenschool

IJmuiden

Kruising lineausstraat/orionweg/havenkade, kruising raafstraat!
Kennemerlaan
Kruising moerberg kennermerlaan

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Kruising Orinweg/Raafstraat, automobilisten rijden daar vaak gewoon
de kruising op ondanks alle borden die er al staan
Kruising planetenweg / saturnusstraat . Kruising planetenweg /
radarstraat
Kruising plein 1945 en Noostraat

IJmuiden

Kruising zeeweg lange nieuw, fietspad Kennemerlaan auto's geparkeerd

IJmuiden

Kruispunt zeeweg /heereduinweg

IJmuiden

Kruispunt Kerkstraat en Kanaaldijk

IJmuiden

Kruispunt Orionweg

IJmuiden

Kruispunt orionweg/ pleiadenplantsoen.

IJmuiden

Kruispunt orionweg-pleiadenplantsoen-raafstraat

IJmuiden

Kruispunt pleiadenplantsoen-orionweg-raafstraat

IJmuiden

Kruispunt raafstraat-orionweg-pleiadenplantsoen

IJmuiden

Kruizing kalverstraat / frans naerenboutstraat (velserduinplein)

IJmuiden

Lange nieuwstraat

IJmuiden

Lange Nieuwstraat bij HEMA

IJmuiden

Lange Nieuwstraat in zijn geheel

IJmuiden

Lange Nieuwstraat met afslaand verkeer

IJmuiden

Lange Nieuwstraat naar Velserduinplein, te weinig zicht voor auto's voor
fietsers, die van links en rechts komen en waar voetgangers weinig
ruimte geven om op te trekken
Langenieuwstraat

IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Langenieuwstraat ter hoogte van de winkels, de oversteekplaatsen voor
de auto's, bijv aan beide kanten van de HEMA; kruispunten
Maasstraat/Merwedestraat en Maasstraat/Spaarnestraat.
Meerdere punten op de Lange Nieuwstraat en rotondes in havengebied
waar vrachtauto`s slecht zicht hebben op fietsers.
Nieuw aangelegde kruising Planetenweg/Linaeusstraat.
Automobilist ziet de fietser vaak erg laat
Nieuwe situatie linnaeusstraat

IJmuiden

Ons hoge fietspad op de Kromhoutweg en de verkeerssituatie rotonde
Kennemerlaan/Julianakade
Orionweg - pleiadenplantsoen

IJmuiden

Orionweg/havenkade/linnaeusstraat

IJmuiden

Orionweg/peiadenplantsoen/raafstraat/kromhoutstraat afslag zee
havenweg
Orionweg-pleiadenplantsoen

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Over het algemeen moet je als fietser heel goed opletten of
automobilisten je wel zien op de rotondes en fietspaden
Overal waar fietsers zich moeten mengen met ander verkeer.
Met voetgangers, maar ook met gemotoriseerd verkeer (brommers,
scooters, motoren, auto's, vrachtverkeer en bussen (die denken maar dat
altijd voorrang mogen nemen ipv krijgen).
Oversteek bij witte thieater

IJmuiden

Oversteek bij Vomar tussen de 2 lokaties van basisschool het Kompas.

IJmuiden

Oversteek De Noostraat bij politiebureau

IJmuiden

Oversteek dokweg

IJmuiden

IJmuiden

Oversteek dokweg van fietspad komend vanaf havenkade
fietspaden velserbroek die wegen kruisen
zeeweg, orionweg en scheiberglaan: auto's gunnen fietsers geen ruimte
op suggestiestroken
Oversteek Heerenduinweg naar Park

IJmuiden

Oversteek Linnaeusstraat Orionweg

IJmuiden

Oversteek van dokweg bij tennishal en richting haven. Is voor fietsers en
wandelaars niet veilig met vrachtverkeer
Oversteek van plein 1945 naar de overkant van de Noostraat richting
Ruyterstraat (weet niet hoe het 1e stuk heet.)
Oversteek Velserduinweg - Lange Nieuwstraat

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Parkerende auto's op de kennemerlaan half op de weg/fietsstrook de
politie rijd gewoon door vind dit echt gevaarlijk en de automobilisten erg
luie mensen, helaas moest dit effe kwijt
Planetenweg/linnaeusstraat

IJmuiden

Pleiadenplansoen - orionweg

IJmuiden

Pleiadenplantsoen/orionweg en planetenweg/lineausstraat

IJmuiden

Plein 1945 bij ING bank als je richting AH wilt

IJmuiden

Plein 45

IJmuiden

Raafstraat, Linnaeusstraat/orionweg

IJmuiden

Raafstraat_orionweg.

IJmuiden

Rotonde bij de dokweg
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IJmuiden

Rotonde bij de haven

IJmuiden

IJmuiden

Rotonde bij de Julianabrug automobilisten kijken niet naar fietsers rijden
gewoon door
Rotonde bij Julianabrug. En gedeelte zonder fietspad op de Kanaaldijk
richting sluizen.
Rotonde dokweg

IJmuiden

Rotonde Dokweg 2 maal

IJmuiden

Rotonde halkade dokweg

IJmuiden

Rotonde julianabrug

IJmuiden

Rotonde julianabrug, kennemerlaan, julianakade

IJmuiden

IJmuiden

Rotonde Langenieuwstraat/Planetenweg komende vanaf de
Planetenweg (onbekend zijnde automobilisten verwachten geen kruisend
fiets verkeer!)
Rotonde Moerbergplantsoen, mensen uit de omgeving zijn nu wel
gewend dat fietsers niet dezelfde weg volgen als auto's om de Lange
Nieuwstraat op te gaan. Maar moeten nog een stukje door om naar het
fietspad te gaan.
Rotondes Dokweg

IJmuiden

Rotondes dokweg, voor fietsers uitkijken geblazen.

IJmuiden

Rotondes op de Dokweg

IJmuiden

Situatie bij winkelcentrum Zeewijkplein

IJmuiden

Snellius-orionweg

IJmuiden

Toegang vanaf stadhuis naar de Noostraat

IJmuiden

Uitgang dekamarkt santpoort.

IJmuiden

IJmuiden

Velserduinweg naar lange nieuwstraat je krijgt bijna geen kans om over
te steken vaak pak ik het zebrapad stuk veiliger
Vooral de afslagen bij de rotondes (of er juist omheen moeten fietsers
moet overal ogen hebben
Waterloolaan/Valeriuslaan, "kruispunt" richting Hockeyclub KHC
Strawberries.
Kennemerlaan
Zebrapad rotonde Lange Nieuwstraat/Planetenweg. Ontbreekt belijning
van zebrapad op fiestpad.....
Zeeweg

IJmuiden

Zeeweg en Kennemerlaan

IJmuiden
IJmuiden

Zeeweg na kruising met Min. Van Houtenlaan : veel te smal voor
fietsers/brommers/scooters/wandelaars
Zeeweg, afslag Groeneweg

IJmuiden

Zeeweg, weg naar het strand

IJmuiden

Zeeweg, zou ook een rood fietspad kunnen komen, is dan veiliger

Santpoort-Noord

Afbuiging bij middenduinerweg. Staat niet dat afbuigend voorrang heeft.
Als daar een auto rechtdoor rijdt is het discutabel wie er voorrang heeft
Afslag voor spoorwegovergang Santpoort-Zuid/station Santpoort-Zuid

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Algemeen hinder van wielrenners die op de fietspaden racen en de
gewone fietser de stuipen op het lijf jaagt
Alle rotondes in Velsen zonder vrijliggende fietspaden
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Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Burg. Weertplantsoen. Je wordt er van je sokken gereden. Weg is veel te
smal tov. Verkeersintensiteit.
De fietsers moeten beter opgevoed worden, want ze maken het voor zich
zelf verkeersonveilig ze doen maar wat!!! Ze houden geen rekening met
andere weggebruikers.
De oversteek voor fietsers over de Hoofdstraat Santpoort naar het
tunneltje onder de N208. Vooral verkeer vanaf de rotonde WüstelaanHoofdstraat komt snel vanuit een onoverzichtelijk punt.
De weg over de parkeerplaats van station Santpoort-Noord; auto's letten
daar slecht op fietsers
Duin en Kruidbergerweg nabij middenduinerweg

Santpoort-Noord

Er wordt dikwijls met te hoge snelheid in de woonwijken gereden, graag
zie ik verkeersdrempels op de Hagelingerweg en in de woonwijken.
Fietspad lange nieuwstraat

Santpoort-Noord

Fietspad velserbroek

Santpoort-Noord

Fietsstrook langs Kermisterrein in Santpoort is smal en niet vrijliggend,
daardoor gevaarlijk, en de oversteek ij de benzinepomp richting
Slaperdijk is gevaarlijk
Hagelingerweg - burg. Weertsplantsoen

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Hagelingerweg bij Deka, Na rotonde wustelaan oversteek Velserbroek,
Parallelweg rijksweg richting bedrijventerrein Velserbroek
Hagelingerweg thv Dekamarkt in Santpoort, gevaarlijke oversteek op de
fiets
Hagelingerweg-Burg. Weertsplantsoen. De combi winkels, zebrapad,
ingang parkeerterrein en onduidelijk breed stuk stoep maakt het voor alle
verkeersdeelnemers een onoverzichtelijke plek. Gevaarlijk!
Hagerlingerweg voor de dekamarkt. Veel te veel schuine stoepranden,
autos rijden daar bijna tot in de winkel, fietsers hebben ogen in het
achterhoofd nodig.
Hagerlingerweg/burgm. Weertplansoen
Herenduinweg met de afslagen voor auto's en de oversteken vanuit
ijmuiden op de Herenduinweg
Het fietspad langs de Slaperdijk richting Spaarndam heeft een zeer slecht
wegdek, waardoor je minder op de omgeving let omdat je de gaten moet
ontwijken.
Het kerkpad Santpoort-N is heel gevaarlijk ook voor voetgangers. Auto's
rijden daar te snel. Het pad is niet geschikt voor auto's en vrachtwagens.
Beter was het deze via de hagelingerweg te sturen zoals vroeger.
Hoofdstraat oversteek bij fietstunnel
In ALLE 30km zones wordt te hard gereden en geeft de auto geen
voorrang aan fietsers van rechts. Om 17:00 heeft blijkbaar iedereen in
Santpoort haast om thuis te komen = racebaan.
Kennemerlaan. Openslaante portieren van geparkeerde auto`s

Santpoort-Noord

Kerkpad is wel goed verlicht, maar door de vele struiken 's avonds niet
prettig om alleen te fietsen
Komende uit de Huis ten Bilt straat is oversteken naar de Rijksweg link
(in de Broekbergerlaan zit een bocht.
Kruising burg. Weertsplantsoen-hagelingerweg

Santpoort-Noord

Kruising floraronde zwanenbloem plantsoen

Santpoort-Noord
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Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Kruising: van Vlietweg-Slapersdijkweg GEVAARLIJK (de auto's rijden
consequent te hard. Kruising Wustelaan-Velserhoofdlaan in zuidelijke ri.
= onoverzichtelijk (beter hier Wustelaan voorrangsweg maken)
Lange nieuwstaat bij de hema omdat autobestuurders moeten letten op 2
richtingverkeer van de fietsers en daarna de voetgangers
Lange nieuwstraat
Nee, maar sommige kruispunten zijn voor de fietser niet helemaal
overzichtelijk. De wachttijden voor fiets stoplichten soms vrij lang.
Niet echt maar wellicht zouden fietsers zich meer bewust moeten zijn van
de verkeersregels. Ze zorgen zelf vaak voor gevaarlijke situiaties door
over de stoep of tegen het verkeer in te fietsen. Vooral bij stuk Dekamarkt
en de Rabobank/snackbar Peter.
Overbildweg
Overgang bij dekamarkt santpoort Noord en van Bij de overgang
nassaustraat naar Hagelingerweg. Dit staat zeker in spitstijen vol met
auto,s die de rotonde op willen komen en deoor de auto,s die vanaf de
rotonde de hagelingerweg oprijden
Oversteek Hagelingerweg thv tuincentra is vrij smal aangezien er vooral
's morgens om 8.00 uur veel fietsers tegelijk willen oversteken.
Oversteek naar fietspad bij broekbergerlaan richting spaarndam

Santpoort-Noord

Oversteek van Slaperdijk naar Hoofdstraat
Oversteek van Burg. Weertsplantsoen naar Hagelingerweg richting
noorden
Oversteek vanuit Valckenhoeflaan naar station Santpoort.

Santpoort-Noord

Oversteek Velserbroek viaduct nabij beeckestein

Santpoort-Noord

Oversteken met de fiets bij de Hoofdstraat en broekbergerplein

Santpoort-Noord

Santpoortse dreef ter hoogte van station Santpoort, met name wanneer
treinen net zijn gearriveerd.
Slecht verlichte kerkpad in santpoort-noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Tegenover de fietsenwinkel in velserbroek bv. Haaietanden voor fietsers
graag
T-kruising Hagelingerweg - Burg.Weerstplantsoen
Vanaf hockeyclub Strawberries oversteken om richting Santpoort te gaan
is erg lastig. Druk verkeer maakt het moeilijk. Idem vanaf de Waterloo
gymzaal. Hier is het eigenlijk niet mogelijk en moet je via Strawberries.
Met kinderen is het bijna niet te doen.
Wederom de gehele lange nieuwstraat

Santpoort-Noord

Weg vanaf de pont richting Telstar stadion - Fietsers beginnen aan de
linker zijde. Er is dan geen duidelijke oversteekpunt, of het is in ieder
geval onduidelijk waar je weer naar de rechterkant kunt.
Wustelaan kruising Wijnoldy Danielslaan

Santpoort-Noord

Wustelaan. Donker, slecht wegdek, glad, hard rijdende auto's.

Santpoort-Noord

Zeeweg in ijmuiden.

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Bij de dekamarkt santpoort noord. Het is een rare ongelijke kruising van
diverse wegen en voertuigen.
Bloemendaalse Straatweg/van Dalenlaan

Santpoort-Zuid

Brederoodseweg Santpoort z

Santpoort-Zuid

Brederoodseweg, alwaar veel te hard gereden wordt door auto's en
vracht auto's en de vele fietsers geen eigen fiets baan hebben
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Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

De van Dalenlaan waar gekozen is voor haaks parkeren met veel sluip
verkeer en hoge snelheid !
De Wüstelaan (geheel) - er wordt hier structureel te hard gereden en veel
half op de stoep geparkeerd ter hoogte van het judocentrum
De wustelaan te breed waardoor te hoge snelheid van de atomobilist
Die zullen er ongetwijfeld nog zijn, maar in de ruim vijftig jaar, die ik in
Santpoort woon, weet ik zo langzamerhand wel, waar je zo min mogelijk
problemen ondervindt en vermijd ik dus als het enigszins kan zoveel
mogelijk de onveilige punten.
Duin en Kruidbergerweg en Brederoodseweg kunnen beter 30/km/uur
worden
Fietstunnel station Bloemendaal

Santpoort-Zuid

Het zgn eenrichtingsverkeer in de Bloemendaalsestraatweg santpoort
zuid is zo slecht in borden aangegeven dat het in de meeste gevallen
gewoon als tweerichtingsverkeer wordt gebruikt
Hoek Hagelingerweg/Burg. Weertsplantsoen
hoek Hagelingerweg/Overbildtweg
Hoek Wüstelaan - Burg. Rijkerspark bij de Molen

Santpoort-Zuid

Kop wustelaan bij wegversmalling santpoort zuid

Santpoort-Zuid

Kruising bij het crematorium richting Velserduin.

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Kruising Willem de Zwijgerlaan van Dalenlaan bij de spoorbomen van
Santpoort-Zuid
Lange nieuw

Santpoort-Zuid

Onveilig fietspad 2 richting verkeer W de Zwijgerlaan te smal

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Overgang Kennemerweg-Van Dalenlaan: in Bloemendaal is fietspad en
paralleweg, plotseling moet je met de fiets de (smalle)van Dalenlaan op:
gevaarlijk
Rotonde Santpoort zuid en situatie bij spoorwegovergang / Willem de
Zwijgerlaan
Van dalenlaan

Santpoort-Zuid

Van Dalenlaan direct op gemeentegrens Santpoort en Bloemendaal

Santpoort-Zuid

Van Dalenlaan en Wustelaan

Santpoort-Zuid

Van Dalenlaan Sanpoort Zuid

Santpoort-Zuid

Wustelaan

Santpoort-Zuid

Wustelaan

Santpoort-Zuid

Wustelaan

Santpoort-Zuid

Wustelaan

Santpoort-Zuid

Wustelaan (geen fietspad) het spekkenwegje santpoort idem dito
burg.weertplantsoen idem dito
Wustelaan, oversteek bij spoorwegovergang santpoort zuid niet te doen,
iedereen neemt de weg ipv fietsstrook, ook is hij daar te smal
Wüstelaan. Te smal

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Alle oversteken zowel voet alsfietsganger op de Wenckenbachstraat
omdat zeer regelmatig de auto's toch nog even door rood rijden.
Bij de winkels wordt je van de fiets gereden
Concordiaweg cq Wijkermeerweg waar het fietspad zomaar ophoud in
Velsen-Noord.
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Velsen-Noord

De kruising Wijkerstraatweg - Andreaweg - Wijkeroogstraat

Velsen-Noord

Velsen-Noord

De vekeerslichten op de wenckbachstraat vlakbij de rand weg.stoplichten
voor de auto s denk ik slecht te zien wordt regelmatig door rood gereden
ik kijk altijd 2 keer voor ik oversteek
De Velsertraverse aangezien je daar niet met de fiets mag komen!

Velsen-Noord

De weg naar de pont in Velsen Noord !!!

Velsen-Noord

Velsen-Noord

De Wijkerstraatweg. Er zijn toch nog auto's die door de bocht schuren en
die de bocht van het Stratingsplantsoen naar de Wijkerstraatweg te nauw
nemen.
Gehele langenieuwstraat, pontweg/concordiaweg, pontweg/grote hout
of koningsweg en wegen waar je onnodig verplicht moet oversteken
Hoek postweg grote hout of koningsweg inzake de fietsers die van en
naar de pont gaan
Kruising Duinvlietstraat met Andreaweg.

Velsen-Noord

Kruispunt Grote Hout of Koningsweg - Wenckebachstraat

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Onoverzichtelijke bocht Duinvlietstraat/v.rijswijkstraat hier zou een
drempel in moeten liggen voor de bocht in de Duinvl str om auto's voor
de bocht af te remmen
Oversteekplaats bij politie bureau naar scholen toe

Velsen-Noord

Pontweg / concordiastraat

Velsen-Noord

Pontwegbij kruising naar industrie terrein en vanaf de sluizen

Velsen-Noord

Velsen-Noord

Route van Velsen Noord onder viaduct door naar Stationsplein
Beverwijk; slecht onderhoud.
Stratingplantsoen/wijkerstraatweg hier zou een fietspad langs moeten
liggen wat zich duidelijke onderscheid van de rijbaan, gezien het vele
autoverkeer in de spits en met de komst van de brede school in VelsenNoord zullen veel kinderen deze route rijden.
Wijkerstraatweg

Velsen-Noord

Wijkerstraatweg te Velsen Noord

Velsen-Noord

Wijkerstraatweg velsen noord, pontweg

Velsen-Zuid

Aanliggend fietspad langs kanaalweg is erg gevaarlijk

Velsen-Zuid

De hele Lange Nieuwstraat

Velsen-Zuid

De Kennemerlaan uiteraard

Velsen-Zuid

De Kennemerlaan. Zeer onlogisch en gevaarlijk door de stoeprandjes.

Velsen-Zuid

De lange Nieuwstraat in zijn geheel, omdat automobilisten gewoon geen
goed overzicht hebben op fietsers en voetgangers als zij het fietspad
moeten oversteken.
Duin en Kruidbergerweg (auto's rijden fietsers soms van de weg (maak er
eenrichtingsverkeer van voor auto's)
Fietspad Kennemerlaan.

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Fietspad lange nieuwstraat afbuigende auto's vergeten dat er van 2
kanten fietsen aankomen. Het fietspad op de kennemerlaan regelmatig
staan daar auto's geparkeerd. Fietsen moeten dan ook nog eens via een
drempel het fietspad verlaten.
Fietspaden spaarnwoude, geen verlichting haast, onveilig om bij schemer
en donker te fietsen
Genoeg
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Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Herhaling, de driehuizerkerk weg tussen het ijspaleis en basisschool de
Toermalijn, automobilisten rijden heel hard, de doorgang is nauw en er
fietsen heel veel kinderen.
Hoofdstraat/hagelingerweg Santpoort

Velsen-Zuid

Ijmuiderstraatweg

Velsen-Zuid

Ijmuiderstraatweg

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Ijmuiderstraatweg, gezien de verkeersdrukte mis ik daar fietspaden. De
huidige autosluizen creëren ''racegedrag'' bij de automobilisten endaar
komen de fietsers in het gedrang
Ja dr kuyperlaan, minister van houtenlaan

Velsen-Zuid

Julianabrug

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Kanaaldijk. Als auto verkeerd stuurt ben je als fietser zeer kwetsbaar
Er wordt hard gereden en het vrijliggende fietspad is niet echt
afgescheiden van rijbaan.
Kennemerlaan

Velsen-Zuid

Kennemerlaan

Velsen-Zuid

Kennemerlaan

Velsen-Zuid

Kruising hofgeesterweg/ ´t spijk in velserbroek
viaduct rijksweg/N208 oversteek ivm snelheid auto´s
rotondes dokweg
oversteek slaperdijkweg/ vlietweg
Opstelplaats en op- en afrit van en naar de pont

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Overgang fietspad bij van den Vondellaan, onveilig voor fietsers én
auto's, door onlogische indeling
Oversteek Amsterdamse weg

Velsen-Zuid

Oversteek gemeentehuis richting rijksweg

Velsen-Zuid

Oversteek naar Drieduinenpad aan de Herenduinweg

Velsen-Zuid

Rotonde einde lange nieuwstraat

Velsen-Zuid

Velserbroek de oversteek fietsers bij winkelcentrum

Velsen-Zuid

Velserduinweg

Velsen-Zuid

Verschillende, mede door het eerder genoemde gedrag ten aanzien van
voorrangsregels.
Viaduct driehuis oversteek bij welkoop zou ook met zebra,s moeten voor
overstekende schoolgangers naar Ichtus
Viaduct over A208. Fietsers hebben geen oog voor het verkeer wat in
dezelfde richting over het viaduct komt
Alle oversteekplaatsen bij fietspaden in Velserbroek. Vaak slecht zicht
door hoge begroeiing van tuinen.
Alle oversteekplaatsen voor fietsers. Je hebt er geen voorrang maar de
ene automobilist stopt en de andere rijd door zoals op de slaperdijk
waardoor soms gevaarlijke situaties
Bij de rotonde naar de gamma in de velserbroek altijd ongelukken,
oversteek zwanenbloembocht en oversteek floraronde fietspad
Bij de scholen in Velserbroek is het altijd druk, veel geparkeerde auto's op
stoepen en op de rijweg, zeer onveilig, vooral voor kinderen op de fiets
Bij het Zwanenbloemplantsoen in Velserbroek

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
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Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Dammersboog in Velserbroek. Zowel fietspad als weg liggen in een
flauwe boog waardoor je slecht zichtbaar bent voor automobilisten die
komen vanaf zowel de Dammersboog als de Vromaadweg.
Dammersweg van het meer naar Spaarnwoude en Dammersweg naar
Vergierdeweg
De Dammersweg aan de Westbroekplas, hier rijden jongelui op hun
scooter met snelheden van 80 km/h tussen de fietsers en de wandelaars.
Hier is totaal geen overzicht op. Ongelukken gaan komen.
De dijk bij het surfmeer is onverlicht, dit is niet prettig fietsen met alle
loslopende (onverlichte) honden 's avonds
De fietspaden in de velserbroek deze hebben voorrang maar situaties zijn
voor autobestuurders erg moeilijk en lastig om bepaalde kruisingen te
overzien
De kruising Velserbroekse Dreef/Dammersboog. Leg voor de kruising
een gemene drempel neer zodat auto's wel vaart moeten minderen en
vaker met de lasergun daar staan.
De weg rond het winkelcentrum velserbroek. Aan de ene kant autoluw
met ruimte genoeg voor fietsers, aan de noordkant heel krap, terwijl het
daar druk is. Daar zou ook een fietspad gemaakt moeten worden, ruimte
genoeg langs de parkeerplaats.
De Wustelaan
Diverse oversteken in Velserbroek: er is geen logica in wel/niet voorrang
voor fietsers
Er gaan geregeld motoren over het fietspad van de Westlaan (busbaan)
Fiestpad bij zwanenbloem plantsoen, fietspad bij Watermunt in
velserbroek
Fietser in de Velserbroek hebben GEEN voorrang meer!!

Velserbroek

Fietsers zouden overal in Velsen voorrang moeten krijgen. In Velserbroek
is dit al eens het geval geweest maar dat is weer teniet gedaan. Onze zoon
moet bij ' Welkoop' oversteken naar het Ichthus Lyceum en staat daar 's
ochtends vaak lang te wachten
Fietsoversteek voor het winkelcentrum in Velserbroek t.h.v. Fontana.
Kruising zwanebloemplantsoen/floraronde.
Fietspad dat van het Kruidvat naar de A9 loopt. Ter hoogte van de Grote
Buitendijk hebben fietsers op dit fietspad voorrang, maar voor
automobilisten is het zo moeilijk te zien of er fietsers aan komen. Ik vind
dit een gevaarlijk punt.
Fietspad houdt op voor school de hoeksteen te Velserbroek. Straat weide.
Kinderen willen graag zelfstandig naar school fietsen, maar wordt lastig
als het fietspad ineens stopt en op een autoweg uitkomt. Gevaarlijk! En
niet gewenst.
Fietspad kruising Floraronde-Floraplantsoen

Velserbroek

Fietspad langs Zwanebloemplantsoen Velserbroek

Velserbroek

Fietspad op Kennemerlaan, waar auto's het fietspad moeten kruisen om
te parkeren
Fietspad zwanebloemplantsoen in zijn geheel

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Fietspaden met twee richtingen. Autoverkeer let meestal maar op een
richting.
Fietspad-oversteek Dammersboog-Velserbroeksedreef
Oversteekplaatsen fietspad Zeilpad-Florapad
Oversteekplaatsen Zwanebloempad-Floraronde
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Velserbroek

Florapad oversteek bij Westbroekerweg

Velserbroek

Floraronde/zwanebloemplantsoen

Velserbroek

Floraronde/Zwanenbocht te Velserbroek

Velserbroek

Het fietspad op de Hagelingerweg gaat 2 richtingen op en het is hier erg
druk vanwege de scholieren. Daarbij rijden de scooters er ook nog tussen,
en die rijden erg hard. Daardoor ontstaan vaak gevaarlijke situaties en
botsingen.
Hofgeesterweg richting spaarnwoude. Deze is smal en er wordt hard
gereden
Iedereen weet dat het fietspad Lange Nieuwstraat gevaarlijk is en die op
de kennemerlaan is helemaal apart. Je gaat bijna vanzelf op de weg
rijden.
Ik fiets voornamelijk binnen Velserbroek. Zou graag zien dat alle
fietskruisingen gelijk worden qua voorrangsregels. Dus òf overal auto's
voorrang òf liefst andersom.
In v'broek moeten alle fietspaden verboden worden voor scooters.
Fietspaden zijn fietspaden en geen racebanen!
In Velserbroek bij alle kruisingen met de fietspaden & de toegangswegen
vooral het Zwanenbloemplantsoen wegens een dodelijk ongeval. Dit kan
zo weer gebeuren nl.
In velserbroek zijn de kruispunten met fietspaden te donker, dus slecht
verlicht !!!
Ja in de velserbroek waar je prachtige fietspaden hebt maar op de een wel
voorrang krijgt en de ander niet en dat is erg verwarrend
Ja, het fietspad bij het Zwanenbloemplantsoen in de Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Kennemerlaan niet helemaal lekker met die verhoging, over het algemeen
is het voor de fietsers wel goed geregeld in de gem.Velsen.
Kennemerlaan, kruispunt belatrixstraat-planetenweg

Velserbroek

Kennemerlaan, over de volle lengte in beide richtingen

Velserbroek

Komend vanaf de Dreefbrug is de situatie ná de kruising om links af te
slaan richting Kamp zeer gevaarlijk. Hier zijn al meerdere ongelukken
gebeurd
Kruisberglaan/dennekoplaan/ heerenduinweg

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Kruising Langemaad met Velserbroekse Dreef, want auto's die afslaan
geven beide kanten geen voorrang aan doorgaande fietsers, door
afliggend fietspad.
Kruising Lepelblad Floraronde

Velserbroek

Kruising Velserbroeksedreef - Ambachtsweg. Na de recente
wegwerkzaamheden is de verkeersdrempel voor auto's daar gereduceerd
tot een onbeduidend hobbeltje, waarbij ik me als fietser niet meer veilig
voel.
Kruisingen (2!) Fietspad Zwanebloemplantsoen met Floraronde
Kruising D. Marotstraat-Dammersboog
Kruising fietspad Slaperdijk met Hoofdstraat Santpoort-Noord
Kruising Vlietweg-Slaperdijk Santpoort-Noord
Kruisingen van het fietspad in Velserbroek (Zwanebloemplantsoen) met
de Floraronde aan beide kanten!!!!!!!
Kruispunt bij de tennis hal in ijmuiden

Velserbroek

Kruispunt dammersboog / D. Marotstraat Velserbroek

Velserbroek

Kruispunt dammersboog met de velserbroekse dreef

Velserbroek

Velserbroek
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Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Kruispunt velserbroekse dreef afslag naar ijmuiden en verder op het
kruispunt naar industrie terrein gebeurn dagelijks ongelukken mijn
dochter is er aangereden op de scooter deze is nu total loss
Kruispunt velserduinplein/lange nieuwstraat

Velserbroek

Kruizing velerbroekse dreef en dammersboog. Veel verkeer van fietsers
en automobilisten die hun kinderen naar school brengen en elkaar daar
ontmoeten met teveel haast.
Lange maad velserbroek

Velserbroek

Langemaat en zonbastion, eerste stuk vanaf winkelcentrum

Velserbroek

Meubelmakerstraat, zeilmakerstraat

Velserbroek

Velserbroek

Onbegrijpelijk dat er geen beleid is in de Velserbroek met voorrang op
fietspaden. Er zijn fietspaden met en zonde voorrang!! Dit levert
ongelukken op.
Oostlaan-slaperdijkweg-vergierdeweg

Velserbroek

Oversteek Florapad /Westbroekerweg

Velserbroek
Velserbroek

Oversteek naar winkelcentrum Velserbroek, oversteek bij afslag naar
Gamma.
Oversteek westbroekweg/florapad

Velserbroek

Oversteek winkelcentrum Velserbroek bij de Chinees

Velserbroek

Oversteekplaats kromhoutstraat/strandweg

Velserbroek

Oversteekpunt Vlietweg - Westlaan EN oversteek Vlietweg Schenkeldijkweg/Slaperdijkweg
Oversteken bij fietspad Zwanenbloemplantsoen Velserbroek met
Floraronde (2x)
Pontplein; in korte veel verkeerslijnen, moeilijke bocht van ijmuiden naar
het fietspad langs het kanaal tegen de richting in.
Rond het centrum van Velserbroek, ik mis de fietspaden die weggehaald
zijn rond het centrum en op de Lange maad. Er zou een zebra moeten
komen bij de Lange maad voor de schoolkinderen en op de Velserbroekse
Dreef
Rotonde julianabrug

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Rotonde velserbroek bij de abn/amro bank fietspad loopt niet door langs
de parkeerplaats.
Santpoortse Dreef - Hagelinge weg, vanuit Velserbroek: Uiterst
gevaarlijk, omdat je als FIETSER vreemd (!) Komt aanrijden. In principe
aan de "linker kant" van de weg. Je rijdt namelijk op de ventweg.
Slecht zicht fietspaden Velserbroek door grote struiken

Velserbroek

T.o. Bibliotheek velserbroek

Velserbroek

Uitvals weg uit Velserbroek over slaperdijk.

Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek - kruising zwanenbloembocht (regelmatig ernstige
ongelukken.
Velserbroek bij de parkeerplaats ontbreekt een fietspad terwijl en
vrachtauto's deka Vomar en de bus langs rijden
Velserbroek, lange buitendijk
Velserbroek, noordzijde winkelcentrum (langs parkeerplaatsen)
Vlietweg waar je de Slaperdijk over gaat

Velserbroek

Voor fietsers oversteken bij,Slaperdijkweg-Vlietweg.

Velserbroek

Voor het winkelcentrum Velserbroek bij de kerk

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
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Velserbroek

Weinig verlichting bij de westbroekerplas

Velserbroek

Westbroekerweg oversteken bij de rotonde (bloemenbuurt naar
botenbuurt)
Winkelcentrum velserbroek/velserbroekse dreef

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Zwanebloembocht /floraronde velserbroek,kruising bij kerk
Velserbroek,oversteek bij Slaperdijk
Zwanebloemplantsoen en de kruisingen

Velserbroek

Zwanebloemplantsoen kruising floraronde 2x de noordelijke (dodelijk
ongeval) en zuidelijk (verlenging kleine boterbloem), te kort zicht.
Onduidelijkheden voorrangsregels op paralelweg rijksweg en fly-over
n208
Zwanenbloemplantsoen

Velserbroek

Zwanenbloemplantsoen velserbroek 2 kruisingen

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

280

Onderzoek Verkeer
Toelichtingen bij de vraag “Zijn er locaties binnen de gemeente Velsen waar u zich als fietser
aan ergert? Oftewel: zijn er locaties binnen de gemeente Velsen waar het u als fietser
makkelijker gemaakt kan worden?”
Plaats

Toelichting

Driehuis
Driehuis

Alle fietspaden waar je als fietser door scooters/brommers weggedrukt
wordt of platgereden als ze het op de hoofdweg te langzaam vinden gaan
De onveilige situaties uit de vorige vragen

Driehuis

Drempels die het autoverkeer moeten afremmen; diverse locaties

Driehuis

Driehuis, oversteek naar Hockeyclub

Driehuis

Driehuizerkerkweg bij de Toermalijn school. Er zou een zebrapad moeten
komen, veel autos rijden te snel en stoppen niet.
Driehuizerkerkweg vaak druk en door vele geparkeerde autos
onoverzichtelijk
Driehuizerkerkweg voor ijspaleis gehele eerste stuk verboden te parkeren
en stoppen maken tot valeriuslaan
Driehuizerkerkweg/Duin en Kruidbergerweg/Nic.Beetslaan: fietsers
komen vaak in de knel. Mijn advies: maak eenrichtingverkeer voor autos'
vanaf ijspaleis richting Crematorium; Nic.Beetslaan vanaf Crematorium
richting vdvondellaan
Duin en Kruidbergerweg en Driehuizerkerkweg: fietsers hebben
nauwelijks ruimte en eenrichtingverkeer voor auto's waardoor er meer
ruimte voor de fietsers komt is de oplossing
Einde hagelingerweg

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis
Driehuis
Driehuis

Fietspad begin van zeeweg/heerenduinweg, is veel te smal op te
passeren.
Bij veel regenval veel plassen waardoor de auto's rijden en de fietser
kleddernat spatten. Regendouche!
Genoemde locaties: Pontplein, Julianabrug en Gijzenveltplantsoen. Zie
hiervoor.
Geparkeerde auto's op driehuizerkerkweg
Het spoor tussen ijmuiden en de waterloolaan in Driehuis. Tegels liggen
ongelijk en je moet oppassen niet onderuit te gaan.
Het tweerichtingenverkeer op de Lange Nieuwstraat

Driehuis

Ik erger me aan lang wachten voor stoplichten. Altijd. Bijv. Overgang
Velserduinweg over de Heerenduinweg . En van en naar de pont de
stationsweg oversteken
Ik zou het prettig vinden als de fietspaden aan de Lange Nieuwstraat
weer aan weerzijden van de straat zouden komen
Kennemerlaan auto's staan daar geregeld op het fietspad.
Auto's aan de kant van de weg laten parkeren ipv voorbij het fietspad
Kennemerlaan en lange nieuwstraat

Driehuis

Kennemerlaan: Geparkeerde auto's op het fietspad.

Driehuis

Opstaande trottairband afscheiding met wandeldeel en te smalle
fietspaden, max 2 fiets breed
Parkeeroverlast bij ijspaleis in Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis

Plein 45 en de oversteek bij de hockeyclub Strawberries (vanaf
parkeerplaat de Waterloolaan oversteken richting Kriemhildestraat en
andersom).
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Driehuis

Pont heeft een te lage frekwentie in de spits

Driehuis

Pontplein

Driehuis

Pontplein ivm te lang wachten voor stoplicht

Driehuis

Pontplein. Stoplicht duurt heel lang voor fietsers.

Driehuis

Rijden soms met 3 of 4 personen naast elkaar en de brommers rijden veel
te hard op de fiets paden heel gevaarlijk vooral voor kinderen en
bejaarden want als die op de stoep lopen heb je zomaar kans dat je omver
word gereden door fietsers cq bromfietsers
Slechte fietsparkeervoorzieningen. Verder te krappe fietspaden op
bijvoorbeeld de zeeweg
Traverse hoogteverschil.
Station Driehuis hoogteverschil
Tweerichting verkeer op fietspaf Lange Nieuwstraat

Driehuis
Driehuis
Driehuis
Driehuis

IJmuiden

Vanaf Broekbergenlaan naar Kennemergasthuis. Als je doorrijdt naar
rotonde Wüstelaan kom je er niet. Moet je fietspad langs grote weg
nemen of onder de weg door richting Spaarndam?
(Veiliger !) Beide zijde heerenduinweg vanaf kruisberglaan t/ m
spaarnestraat (ingang duingebied staatsbosbeheer)
Aanleg fietspad Kennemerlaan. - vele fietspaden zijn te nauw voor het
gebruik van al het verkeer wat gebruik mag maken van dit fietspad.
Alle fietspaden zoals de kennermelaan levens gevaarlijk

IJmuiden

Alle locaties die ik in de vorige vraag als onveilig heb bestempeld!!

IJmuiden

IJmuiden

Asfalt op de kennemerlaan of ter hoogte van de Vomar minder kuilen in
de weg
Asociaal gedrag , normen en waarden moeten aangepakt worden! Idem
als fietsen op de stoep !!
Auto's op de rotondes geen richting aangeven, geldt trouwens ook voor
fietsers
Auto's zouden moeten stoppen als ze een rotonde op willen rijden; nu
komen ze als een gek aanrijden
B.v. Velserduinweg en wijk aan zeërweg zitten fietsers en automobilisten
te dicht op elkaar.
Bij kruispunten en rotondes wordt te weinig aangegeven dat er fietsers
aan kunnen komen. De fietspaden een opvallende kleur blijven geven en
meer controleren op foutparkeerders, zoals in de Kennermerlaan(op het
fietspad dubbel parkeren).
Bij vorst fietspaden vegen of strooien

IJmuiden

Bij wegversmalling parkeren auto's dicht op de fietsruimte

IJmuiden
IJmuiden

Daar waar de auto's geparkeerd staan tussen rijwielpad en trottoir b.v.
De kennemerlaan
Dat heb ik hier voor al gedaan.

IJmuiden

Dat heb ik voorgaand al geschreven.

IJmuiden

De bizarre situatie op de Kennemerlaan. Auto's moeten eerst over het
fietspad om bij de parkeerplaats te komen!
De complete Lange Nieuwstraat i.v.m. Fietspad aan één kant van de weg.
Maak ze zoals vroeger weer aan beide kanten van de weg en er zal veel
meer overzicht zijn en de ergernis zal flink dalen.
De constructie, de ligging van de fietspaden over de gehele
Kennemerlaan te ijmuiden.

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

De drie genoemden. Rotonde gijzenveltplantsoen; kruising
marktplein/l.nieuwstraat; fietspad kenemerlaan
De gehele kennemerlaan, de parkeerplekken tov de weg en fietspad
De Kennemerlaan is onoverzichtelijk, je moet er te vaak op de weg rijden
omdat auto's parkeren
De Kennemerlaan. De auto's staan vaak op het fietspad geparkeerd,
zodat ik de weg op moet en dan later het fietspad weer op waar een
schuine rand aanzit, wat het er ook weer niet makkelijker op maakt
De lange Nieuwstraat daar wordt je ook van de brommers en scooters
vooral als de scholen uitgaan. Laten die maar op de grote weg rijden.
De Lange Nieuwstraat moert aan beide zijden een fietspad krijgen. Zoals
de Planetenweg.
De nieuwe doorsteek gijzeveld plantsoen een plaatje!!

IJmuiden

De nieuwe weg naar het strand is wel goed. De Heerenduinweg ook.
Ach... Het blijft natuurlijk altijd uitkijken.
De pont over het kanaal. Pontwachters die het autoverkeer vanaf de pont
niet tegenhouden tot de fietsers zijn vertrokken.
De spoorwegovergang ijmuiden driehuis is erg krap en lastig om over te
steken ..en de oplossing mm rotonde zou ik zeggen .. Is voor de auto's
ook beter .
De viisenmuur en het betreden ventweg

IJmuiden

De voorgenoemde locaties. Met stoplichten of rotondes

IJmuiden
IJmuiden

Dit komt vaak voor maar ik kan niet 1-2-3 een lijst invullen - het
gemotoriseerde verkeer heeft altijd prioriteit gehad (dat is zeker)
Diverse

IJmuiden

Dokweg, marktplein

IJmuiden

Door hekken bij het Oude Postkantoor kan je niet meer doorsteken in de
Rijnstraat richting Schildersbuurt. Fietspad Kennemerlaan is gevaarlijk
door geparkeerde auto's
Doorsteek westerveld richting zeeweg (oude spoor) zou fijn zijn.
Fietspad 'zwarte pad' aansluiting santpoort-zuid - gijzenkade haarlem is
erg slecht door alle boomwortels die door asfalt komen
Driehuizerkerkweg omstreeks de schooltijden.

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Driehuizerkerkweg van ijspaleis tot Crematorium; maak er
eenrichtingsverkeer van voor auto's richting Crematorium
Driehuizerkerkweg/duin en kruidbergerweg: fietsers worden
weggedrukt door de vele auto,s
Duin- en Kruidbergerweg/Velserendeweg in Santpoort-Noord/-Zuid.
Een toeristische weg voor fietsers maar ook met 'snel' verkeer van auto's
met slecht overzicht, dit zal ook van toepassing zijn op de
paarden/manages langs deze weg.
Een fietspad zou handig zijn van de stephensonstraat naar de
Grahamstraat. Geen brommers ivm school. De kennemerlaan als fietser
ivm met parkeren van auto's, die eerst over het fietspad moeten.
Een heel oud probleem zijn de fietspaden in de kennemerlaan

IJmuiden

Een veilige stopplek in div midden bermen.

IJmuiden

Erg gevaarlijk zijn de vaak verkeerd geparkeerde auto`s op de
Kennemerlaaan
Fiets verkeer op de kennemerlaan ,dit ivm het parkeren van auto's.

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden
IJmuiden

Fietsers komend van Kievitlaan en Leeuweriklaan kunnen nauwelijks
oversteken vanwege de bocht van de Zeeweg richting Driehuis.
Fietsers vanuit de Velserbroek. Een eigen fietsroute geven.

IJmuiden

Fietsers worden slecht gezien door auto's

IJmuiden

Fietspad /looppas naast sporthal bij de Moerberg, op de fiets moet je
vanaf de Eenhoornstraat twee keer de planetenweg oversteken
Ook voor al die oudjes die met de rollator naar zeewijkplein willen is het
prettiger als er een mooi pad wordt aangelegd
Fietspad in de Kennemerlaan

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Fietspad in de Kennemerlaan verleggen tegen de stoep aan en de auto's
in parkeervakken aan de kant van de rijbaan.
Het stukje fietspad vanaf de de Noostraat richting lange nieuw nog een
stukje opstakel weghalen
Fietspad kennemerlaan
Fietspad Kennemerlaan is volkomen verkeer aangelegd. Inparkerende
auto's en geparkeerde auto's op het pad.
Fietspad Kennemerlaan waar auto`s regelmatig op het fietspad staan
en/of zomaar een deur opengooien
Fietspad Kennemerlaan, auto dubbel geparkeerd op fietspad, auto die
deuren opengooien, wegrijden. Moeilijk andere fietsers in te halen
Fietspad Kennemerlaan, auto's opfietspad geparkeerd, deuren worden
open gegooid, in en uitparkeren zonder op fietsers te letten enz
Fietspad kennemerlaan. Fietspad kromhoutstraat.

IJmuiden

Fietspad kennemerlaan; gevaarlijk i.v.m. Parkeren en dubbelparkeren
auto's / vrachtwagens
Fietspad lange nieuwstr alleen toegankelijk voor fietsers en brommers de
weg op.
Fietspad langs Kanaaldijk, te dicht op de rijbaan. Wordt waarschijnlijk
veranderd met reconstructie ijmuiderstraatweg.
Fietspad langs kanaaldijk: afschaffen, of geheel laten doorlopen van
dokweg t/m pontplein. Nu rare situaties
Fietspad op de Kennemerlaan ! Wie dat verzonnen heeft ! Dagelijks
auto's/ vrachtwagens op het fietspad daardoor gevaarlijke situaties. Ook
bij openen porties van auto gevaar voor de fietsers en bromfietsers ! Nog
gevaarlijker dan Lange Nieuwstraat !!!!
Fietspad op de Kennemerlaan moet naar de rechterkant van de
geparkeerde auto´s. Automobilisten gooien hun deur open, zonder te
kijken of er een fietser aan komt,
of parkeren hun auto op het fietspad!
Fietspad tussen Peperkers en Ampèrestraat wordt al lange tijd niet
onderhouden, is echt een ramp om over heen te fietsen.
Fietssugestiestroken zijn op drukke wegen echt niet prettig voor fietsers,
bijv. De Orionweg..
Fietspad Zeeweg : erg smal zeker met snorfietsen/brommers

IJmuiden

Fietspad Zeeweg voor en na Heerenduinweg, te smal

IJmuiden

Fietspaden bladvrij houden en begin van fietspad planetenweg vanaf de
rotonde, hier zitten veel bulten in de bocht.
Fietspadtegels zeeweg driehuis bij de overgang hebben echt wel hun tijd
gehad. Ook bij het strand op de heuvel naar het strand vlak voor de
rotonde parkeerplaats idem....er word weinig onderhouden.

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
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IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Fietsroute havengebied van/naar Zeewijk (Dennekopgebied): ter
vermijding van gevaarlijke (bussen), onoverzichtelijke kruising
Dennekoplaan/Orionweg is fietsroute over Rokerspad van/naar
Amperestraat ook gevaarlijk (onverlicht) en slecht
Fietsstrook kennemerlaan tussen rijbaan en parkeervakken is onhandig

IJmuiden

Geen voorrang krijgen als fietser op rotondes, maar dat is meer een
gedrags-probleem van bestuurders van automobielen dan de gemeente.
Gijzenveldplantsoen bij de Vomar. Heel vervelend om daar op een
'normale' manier bij de winkel te komen.
Grahamstraat-planetenweg-radarstraat

IJmuiden

Heb ik al omschreven hiervoor.

IJmuiden

Heb ik reeds gedaan e.e.a. Zou opgelost kunnen worden door
vluchtheuvels en parkeerverboden, zodat je de weg kunt overzien
Heerenduinweg losse tegels. Strand fietspad het zand in de bochten en de
los lopende honden.
Heerenduinweg noordzijde, tegemoetkomende fietsers vanaf gijzenveld
plantsoen richting spaarnestraat, niet alleen fietsers ook voetgangers (die
er niet mogen lopen)
Heerenduinweg twee richting maken voor fietsers dan hoeven ze niet
over te steken bv thv gijzenveltplantsoen en thv zwembad terug.
Hema lange nieuw

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Herenduinweg, vanuit driehuis naar Duinwijk, Zeewijk, ter hoogte van
de scheldestraat, fietspad afvlakken dus geen berg en meer met
verlichting langs de weg laten lopen
Het feit dat het fietspad op de geul halverwege eindigt, is onzinnig.
Het fietspad langs de duinrand (bij het binnenmeer), voetgangers moeten
een eigen pad krijgen. Ze lopen in de weg.
Het fietspad op de Kennemerlaan; soms ga ik maar op de rijbaan fietsen
want er staat vaak een auto geparkeerd op de fietsbaan
Het gebied rond station driehuis is lastig om per fiets te bereiken zonder
het gevoel te hebben onveilig bezig te zijn.
Het haven gebied ontbreken nog al wat fiets paden voor al langs de
kades ,BVB waar de vis winkels zitten hier is het heel gevaarlijk.
Het hele fietspad bij de lange Nieuwstraat moet je goed opletten op
auto's en bromfietsen
Het is jammer dat er niet gekozen is om bij het parkeerterrein achter de
vomar in ijmuiden het fietspad door te trekken. Dit was een veel
gebruikte (illegale) fietsverbinding achter de vomar langs waar nu een
nieuw flatgebouw en school is gebouwd.
Het lage muurtje langs het fietspad van de Kromhoutstraat komende van
af het strand.
Snelle inhaal manouvre's van scooters uit tegengestelde richting duwen je
over het muurtje of je fiets pedaal raakt het muurtje.
Het verkeer in de Kalverstraat rijd vaak 50 of harder terwijl dit een 30 km
zone is... Omdat het hier erg smal is word je als fietser vaak bijna
aangereden. Ze scheuren je voorbij. Hier rijden teveel auto's en rijden ze
veel te hard!!!
Ijmuiderstraatweg
In heel ijmuiden voetpad -fietspad-parkeerplaats auto. Kennemerlaan
automobilisten kjjken hier totaal niet.
Ja het stuk langs de Kanaaldijk waar het fietspad opeens stopt. Waarom
komt daar geen nieuw fietspad?
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IJmuiden

Ja kruising havenkade lineausstraat en kruising bij de pleiadenschool

IJmuiden

Ja rotonde in driehuis bij ijspaleis

IJmuiden

Ja zie beschreven probleemgebieden zoals al eerder ingevuld.

IJmuiden

Kanaaldijk en oversteek bij Witte Theater

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

Kennemerlaan

IJmuiden

IJmuiden

Kennemerlaan blijft voor fietsers niet echt prettig. Geparkeerde auto's die
de weg opdraaien zorgen regelmatig voor gevaarlijke situaties. Net als
auto's/bedrijfswagens die half op de stoep half op de straat staan met
alarmverlichting...
Kennemerlaan dubbel parkeren op de fietspaden!!

IJmuiden

Kennemerlaan en langenieuw

IJmuiden

Kennemerlaan fietspad onveilig

IJmuiden

Kennemerlaan het fietspad waar ze auto op parkeren

IJmuiden

Kennemerlaan i.v.m autos op het rijwielpad

IJmuiden

IJmuiden

Kennemerlaan rijwielpad loopt dicht langs geparkeerde auto's
gevaarlijke situatie bij het openen van de auto deur.
Kennemerlaan welke idioot heeft het fietspad tussen rijweg en
geparkeerde auto,s gecreeerd
Kennemerlaan! Een zeer grote ergernis (zie vorige antwoord).

IJmuiden

Kennemerlaan!!!!

IJmuiden

IJmuiden

Kennemerlaan, auto's parkeren op fietsstrook en moeten deze oversteken
om te parkeren
Kennemerlaan, auto's staan altijd half op het fietspad, waardoor je er
omheen moet als fietser. Omdat het een stoepje is, ga je er niet zo
makkelijk weer op. Waardoor je op de weg blijft.
Kennemerlaan, auto's staan op fietspad dubbel geparkeerd en rijden
soms zo uit parkeervak weg zonder te kijken, portieren open zwaaien
enz.
Kennemerlaan, je moet gemiddelt 3 x van het fietpad af door dubbel
geparkeerde auto`s
Kennemerlaan, Julianakade te hard rijdende auto`s, die bovendien vaak
de fietspaden blokkeren.
Kennemerlaan, Lange Nieuwstraat hoek Marktplein

IJmuiden

Kennemerlaan, parkerende auto's

IJmuiden

Kennemerlaan, te smal fietspad, moet van het pad af om in te halen en
vaak auto.s op het pad geparkeerd
Kennemerlaan, vrijliggende fietspaden langs de stoep en aan de weg de
parkeerplaatsen
rotonde zeeweg, lange nieuwstraat, plein 45
Kennemerlaan, waar vaak auto's op het fietspad staan geparkeerd. Zowel
links als rechts van de straat
Kennemerlaan,dubbel parkeren of half op het fietspad staan.Plein
45,oversteken!Kruising Planetenweg/Linneausstraat,rechtsafslaand
verkeer houdt geen rekening met rechtddorgaand fietsverkeer,zelfs niet
met voetgangers!

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
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IJmuiden

IJmuiden

Kennemerlaan. Veel auto's dubbel geparkeert bij de horeca. Fietspad
wordt hierdoor geblokkeerd
Kennemerlaan. Auto's parkeren op het fietspad. Meer regelmaat dan
uitzondering
Kennemerlaan. Fietspad met klein verhoogd randje is vervelend en
vergroot kans op ongelukken. Daarnaast staan er regelmatig auto's op
stil, parkeren waardoor een fietser niet door kan rijden of uit parkeren
waarbij de fietser over het hoofd wordt gezien.
Kennemerlaan. Het probleem is dat er overal op het fietspad auto's
geparkeerd worden en fietsers eromheen moeten.
Kennemerlaan. Regelmatig gooien autobestuurders deur open als fietser
er aan komt.levensgevaarlijk. M.i. verkeerd aangelegd. Vergelijk maar
met veiligere planetenweg
Kennemerlaan: dubbel parkeren en uit- invoegen van auto's
Lange Nieuwstraat: afslaand verkeer
Kennemerlaan:fietspaden zijn iets te smal,rijweg is iets te breed.

IJmuiden

Kennemerlaan; parkeerplaars, fietspad, weg.

IJmuiden

Kennerlaan

IJmuiden

Kennermerlaan het verhoogde fietspad waar altijd auto's op geparkeerd
staan ter hoogte van pizza boeren rond etenstijd. Erg lastig. Dan moet je
als fietser de weg op waar ook soms erg hard geredenwordt. Het
verhoogde fietspad is ook smal
Kennermerlaan, fietspad en parkeerplaatsen moeten omgedraaid
worden.
Kennermerlaan,niet veilig om te fietsen ivm veel dubbel parkeren en
lastig om van en weer op het verhoogde fietspad te gaan
Kennermerlaan. Auto's op fietspad geparkeerd

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Komende vanaf de zeeweg voor fietsters gevaarlijk oversteken. Het is een
drukke weg.
Kruising Leeuweriklaan en Zeeweg. Het is heel onoverzichtelijk om hier
over te steken. Iedereen rijdt eerst aan de verkeerde kant van de weg naar
de minister van Houtenlaan om daar veilger over te kunnen steken, maar
als het druk is is dat ook gevaarlijk.
Kruising marktplein lange nieuwstraat
Kruising Orionweg met Havenkade is erg onoverzichtelijk om als fietser
veilig over te kunnen steken
Kruisingen langenieuwstraat.
Kruispunten Zeeweg lange Nieuwstraat
kruispunt marktplein lange Nieuwstraat
Lange nieuw aan beide zijden een fietspad, kenemerlaan verhoging weg
en fietsers aan de binnenkant, rotonde Julianabrug.
Lange Nieuw, fietspad, geen brommers en scooters toelaten of zachter
rijden
Lange nieuwstraat fietspad tussen voetgangers en automobilisten hoe
verzin je het (levens gevaarlijk)
Lange Nieuwstraat naar planetenweg.
Lange Nieuwstraat tussen marktplein en rotonde. Hier komen fiets en
autoverkeer samen op de parallelweggetjes. Uitparkerend autoverkeer
aan de wegzijde ziet fietsers snel over het hoofd. Inparkerend
autoverkeer aan de stoepzijde idem.
Lange nieuwstraat, kennemerlaan onveilig fietspad
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IJmuiden

IJmuiden

Lange Nieuwstraat. Als fietser moet je goed kijken of automobilisten wel
stoppen. Met name personen die niet in de gaten hebben dat er een
fietspad is
Lukraak geparkeerde auto's op de fietspaden in de Kennemerlaan. Vaak
wordt het fietspad geblokkeerd.
M.i is het fietspad twee rijrichtingen lange Nieuwstraat nooit een goed
idee geweest
Marina Seaport: slechte kwaliteit wegdek

IJmuiden

Marktplein en Plein '45. Waarom geen rotondes??

IJmuiden

Marktplein -langenieuwstraat.

IJmuiden

Marktplein, 1 richtingsverkeeer, zo ook bij de hema.

IJmuiden

Marktplein/onoverzichtelijk, mede door afslaande auto's die trouwens
ook gen overzicht hebben door bushokje
Misschien voorsorteerstrook voor fietsers nu moet je voor of achterlangs
auto's
Noostraat plein1945

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Ontbreken van ca. 500m fietspad langs de Kanaaldijk richting
Zuidersluisbrug
Ook weer op de Kennemerlaan tussen het Kennemerplein en de
Julianabrug. Het probleem is dat veel automobilisten hun auto
dubbel/op het fietspad parkeren als men boodschappen doet. Tevens heb
ik geconstateerd dat politie hier HELEMAAL NIET tegen optreedt.
Oostkant lange nieuwstraat fietspad creeëren en fietspaden
kennemerlaan tegen de stoepkant aanleggen.
Op sommige plaatsen zoals de Santpoortse Dreef heb je haakse afslagen.
Met een stijve nek (82 j.) Heb je geen zicht op het achteropkomend
verkeer en stop je noodgedwongen dwars op het fietspad.
Op veel plekken ligt nog geen asfalt, en de verhoging van
heerenduinweg naar driehuis en kennermerlaan is heel eng om te fietsen
Op verschillende plaatsen te smalle fietspaden

IJmuiden

Oversteek kanaaldijk bij het witte theater. Auto's rijden te hard !

IJmuiden

Oversteek vanaf Slaperdijk tpv. Rotonde Wüstelaan.
Door het viaduct Dreefbrug te overkappen en windluw te maken. Nog
mooier elektrische fietsen ter beschikking te stellen ;)
Oversteken parkweg

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Oversteken van de Willebrordstraat richting politiebureau en wat denk U
van de prachtige weg naar het strand eeuwig zonde van zoveel geld voor
die visjes . Allen ongelijk straten onbehoorlijk .Het laatste stuk na de
camping is slecht
Plein 1945

IJmuiden

Plein 1945 - rotonde, Het oversteekpunt voor fietsers bij de ING-bank
Plein 1945
Plein 1945 zoals eerder vermeld, geen verkeerslichten en slechte
aansluiting met de zeeweg. Planetenweg / Lineausstraat verkeert
ontworpen kruispunt.
Plein 40-45

IJmuiden

Plein 45 naar zeeweg toe.

IJmuiden

Pontplein (fietserstunneltje onder Parkweg)
Oversteken (naar pont) duurt wel erg lang

IJmuiden
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IJmuiden

Pontplein, breedte fietspad Zeeweg

IJmuiden

Rotonde bij Lange Nieuwstraat / Gijzenveltplantsoen. Is een onduidelijke
situatie.
Rotonde einde Lange Nieuwstraat/Moerbergplantsoen.
Als men uit Zeewijk komt, moet de rotonde bijna 3/4 genomen worden
om de Lange Nieuw op te rijden.
Rotondes in het algemeen

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Situatie Plein 1945 rechtdoorgaand naar Zeeweg.
Als je daar fietst zien de auto's die van de Lange Nieuwstraat komen je
heel slecht.
Situatie rond plein 1945 en Knnemerlaan

IJmuiden

Soms niet duidelijk dat fietsers aan de verkeerde kant v d weg mogen
fietsen. Staionsweg, heerenduiweg
Stoplichten op kuising Min. V. Houtenlaan / waterloolaan

IJmuiden

Te snel rijden van shooters op het fietspad

IJmuiden

T-splitsing Lange Nieuwstraat- Zeeweg, Pontplein, te lange wachttijden
voor fietsers
Tussen de lokaties basisschool het Kompas bij de Vomar ( oversteken)
En Spinnekoplaan op voetbaldagen. Het is daar dan erg gevaarlijk,erg
druk met geparkeerde auto' s op stoepen, hardrijdende auto ' s en ouders
en kinderen die over straat lopen
Twee pontjes en ik ga vaker fietsen

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Van de moerberg naar het gijzeveltplantsoen achter de vomar. Het is na
de renovatie een voetpad geworden terwijl heel veel fietsers juist hier
afsteken richting de school. Je ziet aan de platgereden aarde waar fietsers
de parkeerplaats op gaan.
Vanuit de Dolfijnstraat rechtsaf naar de Heerenduinweg. Een zeer slechte
hoekconstructie.
Velser Traverse kost veel tijd voor mij als fietser met twee keer
oversteken als ik uit Beverwijk kom. Misschien een fietspad aan de
overkant voor 2 richtingen?
Velserduinweg lange nieuwstraat maak daar stoplichten voor iedereen
veiliger
Verhoogde fietspaden waar tevens parkeerhavens zijn voor auto's zoals
op de Kennemerlaan
Vooral de Kennemerlaan (en soortgelijke ontwerpen), waar de
rijwielpaden verkeerd zijn neergelegd.
Wanneer je aan de overkant van de tennishal de parallelweg van de
kromhoutstraat op wil rijden weet je niet waar je als fietser op moet
letten. Weg loopt niet goed door en ander verkeer komt van 3 kanten. Is
niet over zichtelijk.
Wegen rondom postkantoor gat: realiseren van fietspad van lange nieuw
naar de heerenduinweg aan de spaarnestraat kant, bijvoorbeeld, of
spaarnestraat 2 richting maken voor fietsen
Zeewg en kruising Santpoortse Dreef

IJmuiden

Zijstraten uitkomende op de ijmuiderstraatweg

IJmuiden

Zonder locaties te noemen komt de fietser op vele plekken zwaar in het
gedrang t.o.v het snelverkeer.
Als je vanuit Haarlem komt fietsen dan moet je 2 stoplichten door die niet
op elkaar zijn afgestemd.

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Santpoort-Noord
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Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Auto's blokkeren vaak het fietspad bij de uitrit van de Dekamarkt
Santpoort Noord.
Bij de Dekamarkt in Santpoort Noord; maak een tweede zebrapad

Santpoort-Noord

Broekbeger plein niet over het plein kunnen fietsen
Santpoort noord
Broekbergerweg thv tankstation. Oversteek gevaarlijk

Santpoort-Noord

Een fiets-strook (belijning) voor fietsers op de Rijksweg aanbrengen.

Santpoort-Noord

Eind van de hoofdstraat, daar fietsen veel mensen tegen de keer in ( +/35 meter )
Fietsers gaan dwars over de weg of in het midden naast elkaar

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Fietsers stoplicht op de Hoofdstraat voor de oprit naar de Randweg, staat
veel te lang op rood
Fietspad hoofdstraat richting haarlem wordt door fietsers in beide
richtingen vaak gebruikt wat voor fietsers en voetgangers een gevaarlijke
situatie geeft
Fietspad Lange Nieuwstraat (twee richting verkeer).

Santpoort-Noord

Hagelingerweg, zie mijn voorgaande verhaal.

Santpoort-Noord

Het fietspad naast het spoor Santpoort noord naar Driehuis zou ik zo
graag verlicht willen zien. Van oktober tot maart durf ik daar niet te
fietsen `s morgens om 06.45 uur
Het niet vegen bij sneeuw van de fietspaden richting Haarlem Noord het laatste stuk (als je onder de N208 doorgaat) wordt altijd vergeten!!!!
Spiegelglad en levensgevaarlijk.
Het sluipverkeer op Duin en Kruidbergerweg, gewoon jammer.

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

In de winter beter strooien op de fietspaden, schoonhouden van
fietspaden
In spitstijden ben je als fietser wel aan de goden overgeleverd. Vooral op
de rotondes.
Ja, vanaf stoplicht Haarlem noord kan je niet even honderd meter aan de
linkerkant doorrijden en dan zo links af de Joh. Van Beemlaan in het dorp
inrijden, maar officieel moet je oversteken bij stoplichten en dan na 100 m
weer terug oversteken.
Ja, zie vorig antwoord, fietspad Hagelingerweg
Kennemerlaan: autoportier gaat naar fietspad open; auto's OP het
fietspad, auto's soms dubbel geparkeerd en de fietser moet over de straat.
Kennermerlaan, daar wordt je bijna van je fiets afgeslagen door
automobilisten die hun deur openen. Waar de parkeerplaatsen zijn zou
een fietspad moeten zijn. En het fietspad "parkeerplaatsen. Dan wordt
het stukken veiliger!
Komend vanaf de Wustelaan is het lastig om de Hoofdstraat in te rijden.
Je moet eerst de rotonde nemen en dan is de oversteek na het
benzinestatom maar slagerij Duijn gevaarlijk door de bochtige weg.
Komende uit Haarlem moet je tweemaal oversteken om op de
Hoofdstraat te kunnen blijven. Veel fietser rijden hier in de verboden
rijrichting of over de stoep.
Kruising Hoofdstraat/ N208, wachten duurt onnodig lang, idem
Pontplein, oversteek Stationsweg en Min. Van Houtenlaan
Kruising Lange Nieuwstraat-Plein 1945; als dit een rotonde zou worden
is dit al een stuk veiliger en overzichtelijker.
Kruizing Lange Nieuwstraat- Marktplein
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Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Lange Nieuwstraat; autoverkeer is onvoldoende attent op fietsverkeer
mede als gevolg van onoverzichtelijk tweerinchtings fietspad
Langenieuw oversteek van auto verkeer
Misschien wat veiliger op de Heerenduinenweg. Fiets daar liever niet
alleen zeker niet in het donker
Opstaande rand van het fietspad langd de Hagelingerweg is ronduit
gevaarlijk. Als je het raakt ga je geheid onderuit.
Overal waar fietsers gedwongen worden onnodig te wisselen van rijbaan
Oversteek pleintje in santpoort uit haarlem naar de hoofdstraat vooral
tijdens de spits
Oversteek punt bij rotonde Wustelaan (richting tunneltje onder de 208
door)
Oversteek van de Deka naar Burg.Weertplantsoen
Oversteek van Dekamarkt, hagelingerweg santpoort naar burgemeester
weertsplantsoen is soms gevaarlijk met ook de afslag naar parkeerterrein
en doorgaande weg.
Oversteek van fietsers bij tuincentra in Santpoort-Noord.
Plein 1945; kruising Lange Nieuwstraat / Zeeweg.
Voorrang op auto's wordt vaak niet gegeven!
Re rotondes blijven griezelig
Rotonde hagelingerweg sp dreef : fietsers aan andere kant vanuit vbroek
de rotonde op leiden
Rotonde Santpoortse Dreef, maak daar een kruising met stoplichten dan
lost men zeer veel leed op!
Scherpe bocht bij tennis centrum velserbroek, de bollen hal, richting
Groenrijk. Als je linksaf naar de fietstunnel wil is die bocht heel gevaarlijk
vanwege het autoverkeer wat de bocht af snijdt.
Stoplicht bij de pont staat erg lang op rood

Santpoort-Noord

Stoplichten bij kruising Hoofdstraat / N208: dubbele lichten die vaak niet
op elkaar zijn afgestemd en soms onwaarschijnlijk lange wachttijden:
auto's van alle kanten die later aan komen rijden krijgen veel eerder een
groen licht dan de wachtende fiets(s)
Stoplichten kruising velserbroekse dreef duurt voor fietsers veel te lang

Santpoort-Noord

Te snelle scooters op de fietspaden

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Te veel verschillende rontondes, met wel en geen vrij liggende
fietspaden, waardoor onduidelijk voor weggebruikers.
Vanaf broekbergenlaan richting parallelweg rijskweg/slaperdijk is het
lastig oversteken
Wustelaan slecht verlicht

Santpoort-Noord

Zeer smal plus geparkeerde auto s

Santpoort-Noord

Zorg ervoor dat fietsverkeer uit de Velserbroek komende richting
rotonde Hagelingerweg aan de goede kant van de weg gaat rijden.
Bij de spoorbomen van Santpoort Zuid wordt teveel de indruk gewekt
dat fietsers en auto's komend vanuit de Willem de Zwijgerlaan uit een
hofje komen i.p.v. Dat dit de doorgaande weg is (omgekeerde wereld)
Bij voormelde locatie. Wellicht een waarschuwingsbord voor de
automobilisten, die van de rotonde komen. Zij nemen veelal voorrang,
zowel op auto's als fietsers, die van rechts komen.
Brederoodseweg, hard rijdende auto's
Wustelaan bij rotonde hoofdstraat

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
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Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Capaciteit fietspaden te klein voor alle scholiren plus gevaarlijk gedrag
van hen
De eerder genoemde rotondes

Santpoort-Zuid

De voorgaande locatievoor linksafgaande fietsers die vanaf de van
Dalenlaan naar de Willem de Zwijgerlaan willen. Het is een ergernis van
veel medebewoners van Santpoort-Zuid, heb ik gemerkt
Duin en kruidbergerweg

Santpoort-Zuid

Geen apart fietspad op van Dalenlaan

Santpoort-Zuid

Gladde fietspaden

Santpoort-Zuid

Ik houd niet van rotondes,is duidelijk,erg onzeker is dat!!!

Santpoort-Zuid

Ja korte hoge verkeer drempels

Santpoort-Zuid

Kop wustelaan wegversmalling santpoort zuid

Santpoort-Zuid

Lange nieuw is levensgevaarlijk voor fietsers
wijnoldy thv het bos is veel te donker
Lange Nieuw str. Is een ergernis om over te steken en gevaarlijk
bovendien.
Lange Nieuwstraat fietspad is gevaarlijk door het dubbele fietspad aan 1
kant van de weg
Meer fietspaden bv. Burg.weertplantoen wustelaan spekkenwegje

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Meer fietspaden maken in zijn algemeenheid. En minder bobbeld in de
weg maken. Wüstelaan viel ik eens keihard vanwege opgevroren
plassen!!!! Door onregelmatigheden in wegdek
Op de willem de zwijgerlaan het in verkeerde richting gebruiken van het
fietspad geeft soms levensgevaarlijk situaties
Op de wustelaan wordt vaak te hard gereden, bovendien donker en
onoverzichtelijke bocht (als je heel hard rijdt)
Oversteek van net

Santpoort-Zuid

Paardenpoep op fietspaden rond de spoorwegovergang W de
Zwijgerlaan/Middenduinerweg Santpoort-Zuid.
Rotonde santpoort noord

Santpoort-Zuid

Van dalenlaan

Santpoort-Zuid

Van dalenlaan en Wustelaan

Santpoort-Zuid

Van dalenlaan santpoort zuid

Santpoort-Zuid

Van Dalenlaan Santpoort-Zuid, doorgaande weg, 50km, geen apart
fietspad, autoparkeren aan weerszijden
W. De zwijgerlaan, start bij station
(rechts formeel verboden, maar gebruikelijk, links gevaarlijk, onhandig)
Willem de Zwijgerlaan bij de overgang van 50 naar 30 km en andersom.
Zeer onoverzichtelijk en onduidelijk.
Wustelaan en rotonde bij de hoofdstraat, vanaf slaperdijk naar
Velserbroek is het kruispunt voor fietsers gevaarlijk. Auto s slaan rechtsaf
naar Haarlem zonder fietser voorrang te geven.
Wüstelaan Santpoort - teveel autoverkeer in combinatie met veel (fout)
geparkeerde auto bij Kinderdagopvang en Judocentrum
Wüstelaan, Santpoort; voor fietsers gevaarlijk, ook vanwege parkeren

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Velsen-Noord

Als je van de pont afkomt heb je amper de ruimte om de pont af te rijden.
Met name aan de kant van ijmuiden.
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Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Auto's die in de bocht geparkeerd staan, auto's die invaliden opgangen
van stoepen blokkeren
Dat de oversteekplaats van de Andreaweg naar de Beecksanglaan in
Beverwijk is dichtgemaakt.
Dat er geen wachttijd indicatoren zijn bij de fietsers /voetgangers
oversteekplaatsen
De (levens)gevaarlijke situatie in de Kennemerlaan voor fietsers. Waarom
niet gekozen voor de situatie zoals die in de De Noostraat van kracht is?
Veel veiliger!
De plaats van de voetgangersoversteekpkaats op de Velsertraverse t.o.v.
E wielrijdersoversteekplaats. Deze kruisen elkaar aan de kant van
Beverwijk.
De Velsertraverse. De wachttijden hier zijn vreselijk lang, en dan moet je
ook nog meerdere keren wachten, zeker als je vanuit Beverwijk komt.
De Wenckenbach oversteek plekken voor fietsers en voetgangers, omdat
de auto's toch regelmatig door rood rijden en je dus altijd zo moet
opletten.
Die traverse dus en dan voor al als je vanaf Beverwijk komt de
doorstroom naar Velsen
Doorstroming stoplicht Beverwijk naar Velsen-Noord. Dit sluit niet altijd
op elkaar aan. Lichtindicatie zou fijn zijn.
Een dubbel fietspad langs de Velserweg zodat je niet zo om hoeft te
fietsen en veel keren oversteken als je richting Velsen-noord gaat vanuit
Beverwijk.
Fietstunnel onder de ringweg ter hoogte van de wenckebachstraat
Het Emplacementweg zie vorig antwoord en door Wijkerinfra die daar
zijn vuilstort en het vuil op de weg laat liggen en omdat dit fietspad niet
verlicht is gebeurt het dat fietsers slippen en door diepe plassen (door
zwaar wegverkeer) moeten fietsen
Het fietspad over de emplacementsweg opnieuw voorzien van
straatverlichting, deze was beloofd met de aanleg van de N197, maar is
zonder verklaring enige tijd geleden verwijderd.
Ijmuiderstraatweg
Kruising Andreaweg/Wijkerstr.weg en wijkeroogstraat de oversteek met
name richting beverwijk is niet goed, fietsers gaan schuin de kruising
over.
Kruising Melklaan Duinvlietstraat naar Schulppad zeer gevaarlijk

Velsen-Noord

Kruising Wijkerstraatweg en Duinvlietstraat
--> onduidelijke voorrangssituatie fietsers automobilisten
Legio

Velsen-Noord

Oversteek vanuit rijk de waalweg naar beverwijk en terug

Velsen-Noord

Pontweg / concordiastraat.
Onduidelijk, dat de fietsers voorrang hebben.
Andere inrichting maakt het veiliger.
Vanuit Beverwijk richting Velsen-Noord moet twee keer overgestoken
worden met twee keer na elkaar een stoplicht. Als vanuit Beverwijk
direct rechtdoor overgestoken kan worden, voorkomt dit een extra
oversteek.
Veelal rijden op fietspad in de verkeerde richting komt overal voor

Velsen-Noord

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsertraverse. Vanuit Beverwijk naar Velsen-Noord. Je moet twee keer
oversteken omdat er aan de linker kant (kant van de oude
kinderboerderij) geen dubbele rijrichting is voor fietsers.
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Velsen-Noord

Velsen-Zuid

Verbinding velsen-noord naar station Beverwijk (onder traverse door).
Pad is niet schoon, achterstallig onderhoud aan asfalt, niet verlicht en
staat regelmatig fors onder water
Weg te smal, voor vrachtverkeer en fietsers, vooral in sneeuw. Pontweg
kruising voor industrieterrein
Zee aan palen in rijbanen oa grijs beton die slecht zichtbaar zijn daar in 9
van de 10 gevallen er geen obstakelmarkering is en deze locaties hoewel
de palen per definitie een veiligheidsrisico vormen niet extra
verlicht/aangelicht zijn.
Algemeen: bij herinrichting meteen een aparte fietsstrook opnemen in de
planning
Alle fietspaden met 2 richtingen verkeer

Velsen-Zuid

Bij rotondes het fietspad apart van rijbaan maken

Velsen-Zuid

Bijvoorbeeld: op de Kennemerlaan de vrijliggende fietspaden waar auto's
en vrachtwagens gewoon op parkeren.
Broekbergenlaan santpoort noord- middenberm tov tankstation maken
voor oversteek snelfietsroute Haarlem/ Spaarndam
De Kennemerlaan

Velsen-Noord
Velsen-Noord

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

De Kennemerlaan en de Langenieuwstraat
(Zeker het werk van een commissie)
De situatie op de hiervoor genoemde Kennemerlaan.
De wijk Velserbeek heeft geen aparte fietspaden. Veel scholieren
doorkruisen de wijk. Er wordt door auto's veel te hard gereden.
Dokweg richting strand
Fietspad langs de zeeweg bij bomenbuurt is te smal, roept ergernis op bij
andere fietsers/brommers
Geen fietspad (meer) langs de kanaaldijk richting pont

Velsen-Zuid

Gevaarlijke oversteek op de amsterdamse weg, je moet dan bij de
laaglandersluisweg oversteken want het fietspad gaat alleen verder aan
de overkant, er wordt geraced met auto's daar, is erg gevaarlijk, stoplicht
is een optie
Het fietspad van de dammersweg naar spaarndam via de linie is heel
onprettig als je voor een passerend auto gedwongen wordt om over de
grastegels te fietsen.
In de Kennemerlaan; foute constructie

Velsen-Zuid

Ja bij de pont

Velsen-Zuid

Kanaaldijk. Belachelijk dat je niet vanaf het witte theater langs het kanaal
tot de pont door kunt rijden. Bij het vroegere Klaphekje
moet je verder over de ijmuiderstraatweg-williebrodstaat naar Velsen
zuid
Kennemerlaan vanwege vreemde situatie parkeren auto's en dubbel
parkeren.
Kennemerlaan, parkerende auto moet fietspad kruisen. Veel wegen met
aan 2 zijden parkeren zijn te smal. In 30km zône wordt niet op snelheid
gecontroleerd.
Kennemerlaan. Een winkelstraat vrijwel zonder parkeerruimte, een
fietspad dat door de auto's moet worden overgestoken en dat uit nood als
perkeerruimte moet worden gebruikt en rare ruimtes bij bushaltes en
oversteken.

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

294

Onderzoek Verkeer
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Kennemerlaan. Het fietspad staat vaak vol met snelparkeerders
Oversteek Noostraat richting de pont. Door de grote toestroom van auto's
moet je vaak erg lang wachten voor je over kunt steken
Kennemerlaan: fietspad en parkeerplaats voor auto's resulteren in
gevaarlijke situaties
Komend vanaf bibliotheek/stadhuis en dan richting de Noostraat; je
moet dan dwars oversteken net voorbij het stadhuis, daar is geen ruimte
alleen een smal fietspad.
Lang nieuwstraat

Velsen-Zuid

Lange Nieuwstraat. Te veel (zeer)snelle scooters op het fietspad.

Velsen-Zuid

Maar heb nu geen tijd om een rondje te rijden

Velsen-Zuid

Marktplein , fietspad en oversteekplaats voetgangers en afslaand verkeer,
andere plek oversteekplaats?
Minister van houtenlaan / waterloolaan

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Ongelukkig aangelegd fietspad van de Kennemerlaan. Fietspad wordt
regelmatig geblokkeerd door auto's waarvan de bestuurder even een
boodschap doet
Op veel plekken zijn er haakse bochten in fietspaden

Velsen-Zuid

Over steek bij de hema

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Oversteken als fietser bij kruispunt minister van Houtenlaan /
waterloolaan. Te druk en gevaarlijk in spitstijden.
Plein 45 , fietspad over het plein.

Velsen-Zuid

Richting sluizen, laatste stukje geen fietspad meer

Velsen-Zuid

Velserbroek

Spaarnwoude, daar wordt op doorgaande fietspaden bij gladheid of
dikke sneeuw niet gestrooid en/of geveegd.
Twee richtingen op de parkweg t.h.v kerkesingel fietspad te small en
onoverzichtelijk voor autombilisten als je afslaat
Verlagen van het fietspad op de kennemerlaan, zodat je niet een drempel
af moet als er weer een auto geparkeerd staat wat bijna altijd gebeurt.
Al genoemd

Velserbroek

Alle voorgaande

Velserbroek

Als iedereen zijn mobiel in zijn zak heeft zitten en niet in de hand

Velserbroek

Betere afstelling verkeerslichten.
Bv pontplein, er zijn lichten aangebracht die aangeven hoe lang je moet
wachten, maar de tijd is variabel dus de lichtjes tellen niet met een gelijke
constante snelheid af en daardoor zijn ze waardeloos.
Bij de hiervoor genoemde situaties/locaties.

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Bij de mooie fietstocht vanuit Velserbroek door het groen van Beeckestijn
en Velserbeek naar ijmuiden, raak ik geregeld de weg kwijt. Is het
mogelijk om de overgang van het enen naar het andere landgoed beter te
maken, en duidelijker te bewegwijzeren.
Bij scholen. Bijv. De Weid i.v.m. Geparkeerde auto's en wegbrengende
ouders met auto.
Centrum Velserbroek, Lange maad

Velserbroek

Dammersboog 1 fietspad 2 richtingen

Velserbroek

De bocht in het fietspad Waterlelie/Velserbroeksedreef in te scherp. Je
moet heel erg uitkijken dat je niet tegen iemand aan fietst; zeker als de
tegemoetkomende partij een brommer/snorfiets is.

Velserbroek
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Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek

De bromfietsers die als gekken over de fietspaden mogen scheuren
zonder dat er ooit controle op is aan de westlaan bijvoorbeeld!!
De dubbele kruising in Velserbroek bij de afrit N208 en de weg naar de
Gamma/Praxis, etc. Geldt ook voor automobilisten trouwens. Kruising
op kruising binnen 5 meter. Onveilig en slechte doorstroming, bij slecht
weer zeer onoverzichtelijk
De fietspaden in Velserbroek vind ik op sommige punten gevaarlijk.
Door hoge heggen zijn sommige kruisingen niet overzichtelijk en als
(brom)fietser ben je dan kwetsbaar.
De fietspaden zijn in het algemeen goed te bereiden
De Kennemerlaan, de 'fietspaden' worden als laad- en losruimte en/ of
als tijdelijke parkeerplaats gebruikt.
De kennemerlaan. Onmogelijke oplossing voor parkeren naast het
fietspad. Wie bedenkt het
De oversteek bij de Slaperdijk
De rotonde bij de velserbroekse dreef en de santpoortse dreef. Afslaand
verkeer de gevaarlijke situatie tussen fietser en auto.
De rotonde hagelingenweg/ velserdreef: scooters/fietsers negeren
massaal de voorrangsregels met veel bijna ongelukken tot gevolg
De zelfde soort fietspaden waar snorfietsen + brommers veel te hard en
roekeloos rijden!
Door het hobbelige wegdek op de Wustelaan zijn er op weg van en naar
Station Santpoort-Zuid in drie jaar al twee zadels kapot gegaan.
Fietser op de kennemerlaan krijgen geen ruimte
Fietsers die de rotonde vanuit velserbroek oprijden hebben geen
voorrang, maar dat weten ze niet en voor de automobilisten is het ook
lastig
Fietspad bij Pont in ijmuiden, als je rechtdoor richting de Noostraat wil.
Dan moet je dwars door de pontgangers heen.
Fietspad door de Velserbroek , zeer onveilig
Fietspad van de Kennemerlaan, door dubbel parkeren vaak zeer onveilig
en obstakels op het pad
Fietspad westlaan is te smal. (moeten fietsers/brommers/
wandelaars/honden uitlaten en bellende schooljeugd over heen) in twee
rijrichtingen.
Fietspad zuidzijde parkweg t.h.v. Pompstation smal en glad in de herfst
Fietspad Zwanenbloemplantsoen. Scooters die daar veel te hard rijden.
Slecht zicht
Fietspaden in Velserbroek.zie vorige vraag
Fietspaden langs de Heerenduinen meer vrij maken van laaghangende
takken tijdens de lente en zomer maanden.
Door regen verspreiden paardenpoep wat opspat tegen je benen.
Fietspad-oversteek Dammersboog-Velserbroeksedreef: lagere struikjes
voor beter overzicht
Oversteekplaatsen fietspad Zeilpad-Florapad: lagere struikjes voor beter
overzicht
Oversteekplaatsen Zwanebloempad-Floraronde: duidelijke markeringen
Florapad,Westbroekerweg oversteken is vooral gevaarlijk voor
kinderen.Je kan moeilijk in het midden van de Westbroekerweg staan
met de fiets.Er word ook behoorlijk hard gereden door motorvoertuigen.
Gehele gemeente: meer bromfietsen op de hoofdrijbaan ipv fietspad. 45
km/u is voldoende voor bromfietsen op de hoofdrijbaan.
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Velserbroek

Het fietspad op de Kennemerlaan

Velserbroek

Het uitzicht bij kruisingen verbeteren

Velserbroek

Hondenuitlaters die hun honden uitlaten op het fietspad (zeker in het
donker). Als je passeerd dat ze dan ook nog eens aan de andere kant gaan
staan als hun hond is (loslopend)
In de velserbroek alle fietspaden voorrang verlenen

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

In de velserbroek zijn er straten met verkeersdrempels waar je als fietser
overheen moet hobbelen en dan de paaltjes waar je tussen door moet
rijden
In de winter niet sneeuwvrij maken (o.a. In Spaarnwoude gebied)

Velserbroek

Ja zie vorig punt

Velserbroek

Ja, maar die heb ik al beantwoord in de vorige vragen. Beetje overbodige
vraag dus
Kruising de Kamp/ Hofgeesterweg

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Kruising De Kamp/Velserbroeksedreef. Als fietser moet je tweemaal
wachten voor het stoplicht.
Kruising Floraronde-Floraplantsoen

Velserbroek

Kruising Velserbroeksedreef - dammersboog. Onlogisch fietsverkeer,
Veel te veel (info) borden
Kruising vergierdeweg en slaperdijkweg en oostlaan /slaperdijkweg,
kruising Fietsers op schapenlaan worden niet gezien door auto's van
zijwegen
Kruispunt velserbroeksedreef dammersboog

Velserbroek

Kruizing bellatrixstraat-planetenweg, bestrating bellatrixstraat,

Velserbroek
Velserbroek

Kruizingen fietspaden en autowegen in v'broek: overal graag dezelfde
voorrangsregels en die dan ook handhaven.
Meer verlichting in fietstunnel onder N208 bij slaperdijk

Velserbroek

Minder stoplichten

Velserbroek

Oostlaan-Slaperdijkerweg-Vergierdeweg, m.n. Oostlaan >
Slaperdijkwegweg, autos verlenen geen voorrang aan fietsers van rechts
Op de fietspaden op de broekeroog en rijksweg veel hinder van
uitwerpselen van paarden op de fietspaden.
Op diverse locaties met veel verkeer waar oversteekbaarheid niet veilig is
en waar geen vrijliggende of te smalle fietspaden zijn
Op routes naar middelbare scholen meer voorrangssituaties voor fietsers.

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Over steek plaats bij vellison/maritiem verkeerslichten plaatsen en deze
allen laten werken op de school uren
Oversteek naar winkelcentrum Velserbroek, oversteek bij afslag naar
Gamma. In het winkelcentrum langs de Hema en de oversteek na de brug
naar het winkelcentrum
Oversteken bij de rotonde aan het eind van de westbroekerweg.auto'.s
hebben hier voorrang.
Pontplein sneller oversteken

Velserbroek

Pontplein, verkeerslichten staan te lang op rood

Velserbroek

Rood-witte paaltjes in het fietspad op verschillende plaatsen in
Velserbroek (bijvoorbeeld kruising Dammersboog-Gallepromenade

Velserbroek

Velserbroek
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Velserbroek

Velserbroek

Rotonde Hagelingerweg, santpoortsedreef. Aansluiting Haarlem noord
en santpoort nrd, heel onduidelijk aangegeven dat je via 1 route een en
weer kan. En via ziekenhuis er niet komt.
Rotonde Westbroekerweg'/Velserbroeksedreef is voor de fietser erg
gevaarlijk
Rotonde westbroekerweg-boeier

Velserbroek

Teveel om op tenoemen

Velserbroek

Uitgang D. Marotstraat naar de Dammersboog, dit is veel te smal en in de
ochtend druk met auto's waardoor schoolgaande kinderen (fietsers) geen
ruimte hebben. Tevens zeer druk kruispunt.
Vanaf wc velserbroek richting santpoort noord. Wisseling van
fietsrichting, slechts als fiets aan 1 kant heet viaduct over.
Veel paardenpoep op de fietspaden kan het de niet verboden worden om
met een paard op een fietspad te rijden. Bovendien schikken paarden
vaak, gevaalijk voor fietsers. Veel los liggende tegels op de fietspaden
Veel te veel paaltjes en de fietspaden zijn over het algemeen veel te smal

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek Zwanenbbloemplantsoen fietsers kijken nooit uit en fietsen
zomaar over. Zorg dat daar stop hekjes komen!!!
Voor de kinderen vind ik de Westbroekerweg wel een gevaarlijk
obstakel.
Voorrang krijgen op plein 1945 lange nieuwstraat

Velserbroek

Voorrangsbeleid in de velserbroek

Velserbroek

Westbroekse weg Velserbroek ivm oversteken richting school

Velserbroek

Wustelaan, slechte bestrating

Velserbroek

Zwanebloembocht,daar stoppen auto's niet of te laat

Velserbroek

Zwanebloemplantsoen kruising floraronde 2x de noordelijke (dodelijk
ongeval) en zuidelijk (verlenging kleine boterbloem), te kort zicht.
Onduidelijkheden voorrangsregels op paralelweg rijksweg en fly-over
n208
Zwanenbloemplantsoen kruisingen levensgevaarlijk

Velserbroek

Velserbroek
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Antwoorden van de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Wat zijn de redenen dat u (bijna)
nooit gebruik maakt van de bus?
Plaats

Toelichting

Driehuis

Bussen rijden niet in de nacht.

Driehuis

Ik ga lopend,soms brengt mijn vrouw mij met de auto.

Driehuis

Ik maak veel gebruik van de motor.

Driehuis

Omdat het met de hond en tassen niet makkelijk is

Driehuis

Snorscooter

Driehuis

Trein auto en fiets zijn prettiger

IJmuiden

Als het kan samen met een collega meerijden

IJmuiden

Bijna altijd met de boot FFF

IJmuiden

Bus is niet betrouwbaar in winter

IJmuiden

Dan heb ik de tijd aan mezelf.

IJmuiden

De pont gaat veel te weinig, anders was de fiets een optie

IJmuiden

De scootmobiel of anders met de Biostaxi

IJmuiden

Ga liever met de boot naar Amsterdam

IJmuiden

Ga wel met de boot naar Amsterdam!!!!!!!

IJmuiden

Geen belangstelling voor het openbaar vervoer. Neem nog liever een taxi.

IJmuiden

Geen idee

IJmuiden

Geen behoefte aan

IJmuiden

IJmuiden

Ik ben graag onafhankelijk van het OV, bij wisselende
weersomstandigheden of verkeersopstoppingen, komen ze niet of te laat,
waardoor ik ook niet kom waar ik wezen moet
Ik heb voor mijn werk mijn auto nodig

IJmuiden

Ik wil geen ov chip kaart, is oplichterij

IJmuiden
IJmuiden

Indien ik naar Amsterdam (centrum) reis maak ik graag gebruik van de
fast flying ferry in verband met de korte reistijd
Ingewikkelde aansluitingen

IJmuiden

Lopen of met scooter

IJmuiden

Lopend naar werk

IJmuiden

Makkelijker op de brommer

IJmuiden

Mijn werk is te ver om te fietsen. Busverbinding is te slecht

IJmuiden

IJmuiden

Moet vanuit de thuissituatie ver lopen om met de bus te gaan en neem
daarom vaak de auto of de fiets
Naar Haarlem nemen we de bus, of naar Amsterdam soms. Meestal nemen
we de snelboot. Openbaar vervoer is ook niet goedkoop.
Niet nodig

IJmuiden

Scooter voor woon-werk

IJmuiden

Scootmobiel en OV Taxi

IJmuiden

Vond de strippenkaart voordeliger

IJmuiden

Voor werk is het niet handig om bus te pakken

IJmuiden
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IJmuiden

Weinig Ov. Chipkaart oplaadpunten

IJmuiden

Werkzaamheden

Santpoort-Noord

Als ik niet met de auto ga, laat ik mij weg brengen, ga met de bus terug.

Santpoort-Noord

Boodschappen met de bus lijkt mij geen optie

Santpoort-Noord

En heb een auto voor de deur staan en kan makkelijk met de trein.

Santpoort-Noord

Gezondheidsredenen

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Heb een auto aangeschaft want straks met de HOV kan ik beter gaan
lopen. Slechte aansluitingen. HOV weg er mee!
Het hele openbaar vervoer vind ik gemarginaliseerd

Santpoort-Noord

Ik heb de auto nodig voor vervoer van mijn producten

Santpoort-Noord

Ik loop veel in Santpoort-Noord en doe daar oa. Boodschappen

Santpoort-Noord

Met de bios taxi naar station haarlem en terug

Santpoort-Noord

Niet nodig

Santpoort-Noord

Trein naar Amsterdam

Santpoort-Noord

Vlakbij treinstation

Santpoort-Noord

Woon dicht bij een NS station, trein is een veel aantrekkelijker alternatief.

Santpoort-Zuid

Als mantelverzorger geen tijd

Santpoort-Zuid

Ben taxi chauffeur

Santpoort-Zuid

Gebruik OV alleen om naar Amsterdam te reizen

Santpoort-Zuid

Ik heb een scootmobiel en aanvullend daarop een soort Canta

Santpoort-Zuid

Ik weet de bus routes niet

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Ik woon op grens met bloemendaal. Ik heb erg weinig met velsen van
doen.
Om van Santpoort z naar N of Velserbr.te reizen te omslachtig.

Santpoort-Zuid

Trein is dichterbij

Velsen-Noord

Eigen auto brommer en scoot mobiel

Velsen-Noord

Klein kindje moet mee

Velsen-Noord

Te afhankelijk en te onvoorspelbaar

Velsen-Zuid

Velsen-Zuid

Ben afhankelijk van bus 82, 'savonds is het geen optie, laatste bus van
ijmuiden naar mijn huis is 11 uur, als je eens op visite gaat of uit eten, is
dat wel vroeg voor een laatste bus, volgens mij op zon-en feestdagen zelfs
10 uur
Fast Flying Ferry, helaas is een Mevrouw in de Provincie eer al heel lang
tegen. Het is de beste verbinding
Ga nooit ergens heen

Velsen-Zuid

Heb eigen vervoer

Velsen-Zuid

Ik wil niet gebonden zijn aan vaste vertrektijden en schema's

Velsen-Zuid

Voor mijn boodschappen heb ik altijd de auto nodig (velsen-Zuid)

Velserbroek
Velserbroek

Auto richting ijmuiden gaat makkelijker, richting Haarlem dan wordt het
de bus.
Bus rijd niet vroeg in het weekend

Velserbroek

Bus rijdt te weinig om 30 of 60 min (Velserbroek)

Velsen-Zuid
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Velserbroek

Heb een scootmobiel

Velserbroek

I.p.v de bus pak ik de scooter

Velserbroek

Ik gebruik alleen een bus bij sneeuw en gladheid

Velserbroek

Ik heb de bus niet nodig.

Velserbroek

Ik heb een hekel aan openbaar vervoer.

Velserbroek

Ik pas me niet aan aan de bustijden

Velserbroek

Niet nodig. Ik ga met de scooter

Velserbroek

Slechte aansluiting, onvriendelijk personeel

Velserbroek

Werk aan huis
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Antwoorden van de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Wat zijn de redenen dat u gebruik
maakt van de bus?
Plaats

Toelichting

Driehuis

Af entoe naar Haarlem CS (dan trein) of daarvandaan naar huis

Driehuis

Alleen om in de stad (Haarlem) te komen of bij gebrek aan auto

Driehuis
Driehuis

Auto parkeren in Haarlem is dan niet nodig. Verder heb ik OV jaar kaart,
is dus makkelijk
Bij vertraging trein

Driehuis

Brengt me hartje Haarlem

Driehuis

Ik ben chauffeur rolstoel en gv vervoerder bij connexxion.

IJmuiden

Als ik geen gebruik kan maken van mijn fiets

IJmuiden

IJmuiden

Als we gaan winkelen in bijv Haarlem of Amsterdam. Geen gezeur om
parkeerplaatsen te zoeken en je wordt in het centrum van bijv Haarlem
afgezet
Ben zelf buschauffeur.............

IJmuiden

Bus 74 Het Rode Kruis Zks, stopt te ver van het ziekenhuis vandaan

IJmuiden

IJmuiden

Bus stopt dichter bij huis dan de trein. Bij slecht weer neem ik evt de bus
ipv de trein. Voor de trein heb ik korting en niet op de bus. Vandaar de
voorkeur voor de trein.
Daar waar niet voldoende parkeerplaatsen niet bij het centrum zijn

IJmuiden

De FFF vaart niet meer 's avonds laat

IJmuiden

Gemak van gereden worden ipv te rijden

IJmuiden

Ik ben tijdelijk (enkele weken) zonder auto.

IJmuiden

Ik loop veel en pak wel de bus terug als ik geen zin meer heb.

IJmuiden

Ik werk voor het bus bedrijf!

IJmuiden
IJmuiden

Makkelijk om anderen steden te bereiken, die te ver weg zijn om erheen
te fietsen.
Niet in bezit van auto

IJmuiden

Nog steeds een goede verbinding met haarlem, maar hoe lang nog??

IJmuiden

Om b.v. De stad in te gaan

IJmuiden

Om mijn hond uit te laten in het bos of op strand

IJmuiden

Soms geen auto (deel auto met echtgenoot)

IJmuiden

Soms geen auto ter beschikking

IJmuiden

Soms met de bus naar Amsterdam

IJmuiden

Soms wel handig als je niet met de auto kan

IJmuiden

Winkelen in haarlem

Santpoort-Noord

Als ik geen ander vervoermiddel tot mijn beschikking heb.

Santpoort-Noord

Als ik naar het centrum van Haarlem ga

Santpoort-Noord

Soms heb ik geen zin om naar haarlem te fietsen om even te winkelen
dan pak ik de bus
Alleen de buurtbus is in Santpoort-zuid, bereikbaarheid ziekenhuis
Noord en voor boodschappen Bloemendaal

Santpoort-Zuid
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Santpoort-Zuid

Na de trein is alleen de bus lijn 2

Velsen-Noord

Bezoek aan park Beeckestein met de hond.

Velsen-Noord

Er rijd geen bus meer. In VN groot gemis

Velsen-Zuid

Als de draagvleugelboot 's avonds niet vaart

Velsen-Zuid

Ik beweeg me behalve lopen met de fiets of auto

Velsen-Zuid

Kan op maandag niet over de auto beschikken

Velsen-Zuid
Velserbroek

Lijn 82 naar amsterdam is voor mij, na de fffboot, een heel goede
oplossing
Die dag heb ik geen auto.

Velserbroek

Handig naar Haarlem centrum. Leuk met de kinderen.

Velserbroek

Ik moet dan 's avonds ergens heen en word dan opgehaald door mijn
man
Soms om naar haarlem te gaan en daar kan ik de auto niet kwijt of ik
moet betalen

Velserbroek
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Antwoorden van de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Hoe gaat u meestal naar het
winkelgebied van het centrum van IJmuiden?
Plaats

Toelichting

Driehuis

Met een buitenwagen (booster)of auto

IJmuiden

IJmuiden

Fiets of auto afhankelijk van de reden wat we nodig
hebben
Met de auto, omdat het centrum voor mij is de
kennemerlaan
Rolstoel

IJmuiden

Scootmobiel

IJmuiden

Scootmobiel

IJmuiden

Soms met de bus en soms met de fiets

IJmuiden

Winterdag auto zomerdag scooter

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Auto of fiets, afhankelijk van wat er gekocht/vervoerd
moet worden
Soms wel met de auto

Santpoort-Zuid

Auto of fiets

Velsen-Zuid

Auto of fiets

Velsen-Zuid

En lopend

IJmuiden
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Antwoorden van de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Als u het winkelgebied van het
centrum van IJmuiden met de auto bezoekt, waar parkeert u dan meestal uw auto?
Plaats

Toelichting

Driehuis

Bij oude afgebroken postkantoor

Driehuis

Invalideplaats bij

Driehuis

Kennemerplein

IJmuiden

Bij de Vomar

IJmuiden

Invalidenplaatsen

IJmuiden

Kennemerlaan/kennemerplein

IJmuiden

Kennemerplen

IJmuiden

Ligt eraan waar ik moet zijn

IJmuiden

Overal waar het gratis is

IJmuiden

Willemsbeekweg

IJmuiden

Zeewijk

IJmuiden

Zeewijkplein en markt,kennemerlaan.

Santpoort-Noord

Achter de Hema,geweldig

Santpoort-Noord

Hangt van de locatie af

Santpoort-Noord

Hoek Noostraat

Santpoort-Noord

Invaliden parkeerplaats

Santpoort-Noord

Kennemerplein

Santpoort-Noord

Parkeerplaatsen

Santpoort-Noord

Straten tegen over de hema

Santpoort-Noord

Zandershof

Santpoort-Noord

Zeewijk

Santpoort-Noord

Zoutmanstraat naast raadhuis

Santpoort-Zuid

Achter de hema

Santpoort-Zuid

Daar waar nodig, altijd wel een parkeerplaats te vinden.

Santpoort-Zuid

Naast het oude postkantoor

Santpoort-Zuid

Waar ik moet zijn

Santpoort-Zuid

Willemsbeekweg

Santpoort-Zuid

Willemsbeekweg

Santpoort-Zuid

Zijstraat lange nieuw

Santpoort-Zuid

Zijstraat van de lange nieuwstraat

Velsen-Zuid

Daar waar ik zijn wil

Velsen-Zuid

Ergens in een zijstraat, om de groet drukte te mijden

Velsen-Zuid

In straatjes tussendoor ivm grote auto

Velsen-Zuid

Kennemerplein
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Velsen-Zuid

Naast de Vomar

Velsen-Zuid

Narktplein én plein achter de HEMA

Velsen-Zuid

Omliggende straten

Velsen-Zuid

Parkeerterrein Deka/Al;di

Velsen-Zuid

Zo dicht mogelijk bij mijn doel

Velserbroek

Aan de overzijde van winkels aan de Lange Nieuwstraat

Velserbroek

Achter de hema

Velserbroek

Achter de hema

Velserbroek

Achter de hema (gee idee welk plein dat is)

Velserbroek

Achter de Hema, weet alleen niet hoe het daar heet

Velserbroek

In een straat nabij winkelgebied

Velserbroek

Naast voormalige postkantoor en achter de hema

Velserbroek

Omgeving lange nieuwstraat

Velserbroek

Overal waar het uit komt

Velserbroek

Parkeerplaats om de hoek bij de De Noostraat

Velserbroek

Straat tegenover marktplein

Velserbroek

Woonwijk

Velserbroek

Zeewijk canopus plein
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Antwoorden van de optie “anders, namelijk” bij de vraag: Als u de gemeente twee adviezen
ten aanzien van het verkeer zou willen geven, wat zou u dan als advies willen geven?
Plaats

Toelichting

Driehuis

Autoverkeer door Driehuis omleiden

Driehuis

Fastflying boot moet blijven

Driehuis

Hard rijdende brommers aanpakken

Driehuis

Meer letten op fout parkeren, op stoep en straathoeken bv

Driehuis

Meer parkeerplaatsen op het terrein van Huis ter Hage maken .Bewoners
van de Bosboom Toussaintlaan kunnen vaak niet bij hun toch al beperkte
parkeerterrein parkeren. De oudjes in Huis ter Hage mogen geen auto's
voor hun raam hebben staan ,maar bij de
Minder verkeer door Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis

Toegankelijkheid van ijmuiden verbeteren op de m.i. Enige manier:
Randweg vanaf de N208 om de begraafplaatsen Westerveld en Duinhof,
aansluitend op het Gijsenveldplantsoen of Spaarnestraat. Dit zal door de
milieu- en groeneclubs onmogelijk zijn.
Voetgangersstoplicht aan de Vondellaan ivm schoolgaande kinderen

Driehuis

Zeer onveilige situatie van de kruising fietspad en marktplein aanpakken

IJmuiden

Betere ontsluitingswegen aanleggen, zowel bij velsen zuid als driehuis

IJmuiden
IJmuiden

Bredere fietspaden c.q minder hindernissen bij kruisingen in de vorm van
allerlei heuveltjes
Controleren op snelheid kennemerlaan

IJmuiden

De oversteek op heerenhuinweg voorzien van stoplichten

IJmuiden

De sluisroute beter onderhouden

IJmuiden

IJmuiden

Een waarschuwingslicht plus extra verlichting plaatsen bij het zebrapad op
de Heerenduinweg vlakbij het zwembad. In het donker en bij regen een
zeer verraderlijk punt.
FFF moet blijven

IJmuiden

FFF moet terug

IJmuiden

Fietsen en lopen aantrekkelijker maken

IJmuiden

Fietsers leren zich te gedragen in het verkeer

IJmuiden

Geen bedrijfsbusjes bij woonhuizen parkeren aub .

IJmuiden

Geen HOV

IJmuiden

Gratis parkeren zoals in santpoort

IJmuiden

Het aantal auto's wat van de Zeeweg gebruikt maakt, verkleinen.

IJmuiden

Inrichting Kennemerlaan veranderen

IJmuiden

Kennemerlaan fietspad en parkeervakken omdraaien

IJmuiden

Meer met stoplichten werken

IJmuiden
IJmuiden

Meer rotondes bij kruispunten (dit is mijn tweede keuze, andere konden
niet gewist worden?!)
Meer ruimte om fiets neer te zetten bij velserhof

IJmuiden

Meerdere fietsstallings mogelijkheden. Bij velserhof is het drama
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IJmuiden

Mooie fietspaden aanlegggen langs de oude spoorlijn, met mooi wandelpad

IJmuiden

Parkweg en doorstroming naar n201 verbeteren

IJmuiden
IJmuiden

Proberen de fietsers van de stoep af te krijgen. We hebben een prima
fietspad op de L. Nieuw en toch fietst men op de stoep.
Rotonde maken van Minister van Houtenlaan - Zeeweg

IJmuiden

Rotonde min v houtenlaan-waterloolaan

IJmuiden

Rotondes creëren

IJmuiden

Snelle tramverbinding van pontplein naar strand over Lange Niewstraat

IJmuiden

Stel menselijke/weldenkende parkeerwachters aan.

IJmuiden

Verbeter doorstroming tunnels door verkeersinfarcten te voorkomen

IJmuiden

Verbetering van de drie punten zoals hiervoor genoemd

IJmuiden

Vergroten aantal norm-waardige invalidenparkeerplaatsen

IJmuiden

Verkeer bij scholen veiliger maken

IJmuiden

Voor FFF

IJmuiden

Zorg dat de FFF blijft

IJmuiden
Santpoort-Noord

Zorgen dat stoep niet gebruikt wordt door fietsers, scooters, auto's. Dus
veilig kunnen winkelen!
Gebruik trein en bus aantrekkelijker maken

Santpoort-Noord

Handhaving 30 km zone starten en onderhouden

Santpoort-Noord

Lange Nieuwstraat aantrekkelijk maken

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Meer dwingend optreden tegen doorgaand verkeer, Haarlem- ijmuiden via
Santpoort en driehuis
Meer parkeergelegenheid in winkel gebied santpoort noord

Santpoort-Noord

Niet bouwen om te bouwen

Santpoort-Noord

Stoppen plannen HOV

Santpoort-Zuid

Adequate verkeersvoorzieningen voor scootmobielen

Santpoort-Zuid

Aflagen Lange Nieuw levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers

Santpoort-Zuid

Afwisselender groen naast de wegen

Santpoort-Zuid

Betere busvderbinding Santpoort-zuid met Noord en ijmuiden

Santpoort-Zuid

Bij gladheid strooien in bebouwde kom en vooral weg tussen SantpoortZuid en Driehuis (ruïne).
Busverbinding vanuit Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Dat als je contact opneemt met de verantwoordelijke ambtenaar over een
misstand dat je niet met een kluitje in het riet wordt gestuurd dat er aan de
voorwaarden is voldaan
Slimmere doorstroom door extra rijbanen

Santpoort-Zuid

Strenge controle op vrachtverker Brederoodseweg santpoort .z

Santpoort-Zuid

Verminderen snelheid W. De Zwijgerlaan

Velsen-Noord

Meer controle en handhaving

Velsen-Noord

Meer,gratis,parkeren

Velsen-Noord

Overlast afnemen verkeer

Velsen-Noord

Sluipverkeer door de woonkernen van Velsen-Noord aanpakken
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Velsen-Noord

Sluipverkeer door Velsen-Noord aanpakken

Velsen-Noord

Wegen inrichten naar gebruik

Velsen-Zuid

Draagvleugelboot in de vaart houden

Velsen-Zuid

Geen hov

Velsen-Zuid

Gratis parkeren

Velsen-Zuid

Gratis parkeren in centrum

Velsen-Zuid

Herindeling pontplein + meer pontafvaarten

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Maak van Station Driehuis station ijmuiden-Driehuis en maak dat veel
beter toegankelijk en veiliger
Onbetaald parkeren op Velserduinplein handhaven!!

Velsen-Zuid

Rotonde maken lange nieuwstraat en kruising de Noostraat

Velsen-Zuid

Snelle FERRY TERUG!

Velsen-Zuid

Verkeerslichten rotonde min v. Houtenlaan

Velsen-Zuid

Velserbroek

Zie voorgaande advies inzake verbetering Oost/West capaciteit auto
ontsluitingsweg voor ijmuiden.
Aanleg van een fietspad vanaf Pontplein tot het fietspad langs het
Noordzeekanaal
Betere aansluiting vanuit Velserbroek op treinstations in Santpoort-Noord
en Haarlem. Haarlem voor treinen naar Leiden/Den Haag. SantpoortNoord voor treinen in de richting van a'dam. Aansluiting nu is ronduit
SLECHT!!! Daarom zoveel auto's in Velser
Doorgaand verkeer omleiden

Velserbroek

Duidelijkheid - fiets hoeft niet altijd voorrang te hebben!!

Velserbroek

Geen hondenuitlaat plaatsen op fietspaden

Velserbroek

Gratis parkeren

Velserbroek

Gratis parkeren in het winkelcentrum

Velserbroek
Velserbroek

Lange Nieuwstraat juist 'autorijk' maken en gratis parkeren, dat helpt het
centrum levendiger te maken.
Meer handhaven verkeersregels

Velserbroek

Meer veerponten, frequentie is echt te laag voor de hoeveelheid fietsers

Velserbroek

Meer zebra's in de Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Onderhoud van sommige fietspaden verbeteren en ook de omgeving zoals
de struiken die er langs staan
Onderhoud wegen beter aankondigen

Velserbroek

Ontsluiting velserbroek

Velserbroek

Onveilige punten voor de auto aanpakken

Velserbroek

Pont verbeteren voor fietsers

Velserbroek

Straatverlichitng in de herfst/winter 's ochtends eerder en langer later
branden ivm veiligheid van de fietsers
Tunnel aanpassen

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velsertunnel sluiten voor al het vrachtverkeer en personenauto's met
aanhangers
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Afsluitende toelichtingen
Plaats

Afsluitende toelichting

Driehuis

(Dubbel) parkeren bij begin en eind van schooltijd ontmoedigen!

Driehuis

3 snelheden invoeren: 3 banen: 20km (fietser) 35km(brommer) en >50
(auto).
Aanleg busbaan HOV niet nodig. De huidige busverbindingen
intensieveren en meer opstapmogelijkheden.
Aanpak van twee punten in Driehuis: Ten eerste; het blokkeren van het
trottoir door auto's (ouders en bezoekers Westerveld) op de
Driehuizerkerkweg ter hoogte van basisschool de Toermalijn, waardoor
voetgangers, rolstoelers, mensen met rotators en kinderwagens nu op de
rijbaan moeten gaan lopen. Ten tweede: het nemen van meer snelheids- en
sluipverkeer beperkende maatregelen in het dorp. Daarvoor zijn goedkope
en beproefde, simpele maatregelen mogelijk.
Automoblisten hebben soms geen oog voor de kinderen op de Vondellaan,
het is jammer dat deze weg 50 km is. Zou het 30 km gebied maken.
Controle op snelheid in 30 km gebieden; de Driehuizerkerweg is de
grootste lacher: er staan borden van 30 km maar niemand (ook de politie en
vuilnisauto's en overig vrachtverkeer) houdt zich er aan. Mijn advies:
andere wegindeling waardoor de automobilist gedwongen wordt zijn
snelheid te verminderen
Dank voor mee te kunnen doen.
Behoud de fff, fast flying ferry, toeristen, woon werkverkeer, 16 ? Gezinnen
werk en meer. 300.000 clienten afgelopen jaar, of per jaar ?
Een meer socialisering van het rijgedrag. Vaak is de heer in het verkeer een
dame. Maar het algemene rijgedrag laat nogal eens te wensen, het brengen
en halen van fam. Kenissen van kids naar school. En hoe parkeren ter
plekke. Of moeders die relaxed met fietsen op de openbare weg gaan staan
praten. En fietsen die zonder licht de straat op gaan... Wat is de waarde van
wel of geen risico, 2 lampjes heb je voor 5,- euro... Ongeval kosten ???
Stimuleren van meer fietsgebruik. Auto vaker laten staan.
Dat de hele doorstroming zowel Santpoort als driehuis op de doorgaande
weg heel slecht geregeld is en helemaal niet goed doorstroomd ,zorg dat er
geen vracht verkeer doorheen gaat ,dat zal al een stuk schelen
De aanleg van de HOV vind ik veel te veel kosten tov de voordelen en het
belangrijkste is dat het de doorstroming van het verkeer niet verbetert.
De busbaan over de oude spoorlijn gebruiken voor transsitverkeer om de
van den Vondellaan te ontlasten.
Op de rotonde bij de moskee beter aangeven dat de fietsers eerst de
Langenieuw moeten overstelken alvorens men rechtsaf kan slaan.
De gestelde vragen dwingen tot antwoorden die weinig relevant zijn.
Natuurlijk sta ik vaak in de file en kom ik 's morgens de a22 soms al
moeilijk op. De info borden zijn daarbij zinvol maar staan nu te dicht bij de
stoplichten. Meer richting pontplein is handiger. Het beter benutten van al
die treinstations en ferry opstapplaatsen (waarom wordt er daarvan niet 1
dichter bij de sluizen gemaakt) zou echt helpen in deze losse verzameling
van dorpskernen. De alternatieven van gemeente en provincie getuigen
van weinig creativiteit.
De introductie van HOV en het schrappen van lijn 75 zijn zijn volledig
dwaas, onnut en belachelijk kostbaar bovendien. Besteedt het geld van
provincie en gemeente aub beter!!

Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis

Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis

Driehuis
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Driehuis

Driehuis

Driehuis

Driehuis
Driehuis

De snelheid op doorgaande wegen in de 30km zone's zoals Drieh.kerkweg,
Cederstraat, Velserhoofdlaan wordt met voeten getreden en nooit
gecontroleerd. De snelheidscontroles vinden voornamelijk plaats op wegen
waar een paar km. Te hard niet echt een doodzonde is: Parklaan,
Wenckebachstraat. Je moet daar ook controleren maar ga ook de 30km
zone's in de handhaving meenemen.
Verder de veel te hoge snelheid van snorfietsen/scooters op de fietspaden
en het racen over die paden door bromfietsen, met name als het (te) druk is
op de autorijbaan b.v.de route v.d. Vondellaan - Hagelingerweg v.v.
Tijdens de spits.
Als laatste: Een zebra t.h.v. De hockeyclub in de Waterloolaan.
Een paar terug is de van maerlantlaan en omliggende straten opnieuw
betegeld. Dit is op een manier gebeurd waarbij slechts een deel / helft van
de straat opnieuw is betegeld. Gevolg is dat er inmiddels weer heel wat
plassen en oneffenheden zijn ontstaan terwijl als de straat volledig
opnieuw was betegeld dit niet was gebeurt.
Er kan geld bespaard worden door kritisch te kijken naar inhuur van
derden door de Gemeente. Gesprek met bewoners Nicolaas Beetslaan
bijvoorbeeld.
Er zou wat meer aandacht aan groenonderhoud gegeven kunnen worden.

Driehuis

Geen busbaan door Driehuis! Is te duur en geen alternatief. De busbaan is
een verkapte aanpassing om over een aantal jaren de rondweg voor auto's
open te stellen omdat de exploitatiekosten voor de busbaan veel te hoog
blijken te zijn.
Geen HOV aan de rand van Driehuis/Santpoort, maar op die plek een
rondweg voor het autoverkeer. Bij de aanleg van een rondweg voor auto's
zullen de files in de dorpen verdwijnen. Daardoor kan het HOV op een
snelle wijze rijden, via de vd Vondellaan en Hagelingerweg. Doordat het
HOV dan door de centrums zal gaan, zal er ook meer gebruik van worden
gemaakt.
Geen HOV door Driehuis. Onnodig duur en overbodig.

Driehuis

Graag een rondweg om Driehuis

Driehuis

Graag heel snel iets doen aan zeer onveilige oversteek bij hockeyclub
Strawberries (oversteek Waterloolaan). Veel bijna-aanrijdingen en het
wachten is op echte ongelukken. Kinderen kunnen hier gewoonweg niet
veilig oversteken (lopend of fietsend).
Zorgen dat er minder verkeer door Driehuis rijdt over de Van den
Vondellaan (is veel te druk!).
De onveilige oversteek aanpakken van het zebrapad op de Van den
Vondellaan ter hoogte van de P.C. Hooftlaan. Komend vanaf de kant van
de kerk ben ik letterlijk al bijna meerdere keren overhoop gereden op dit
zebrapad omdat de bestuurders vanuit ijmuiden naar Santpoort de mensen
niet op de stoep zien staan (vanwege parkeervakken waar auto's staan die
zicht belemmeren). Zijn al zo vaak bijna ongelukken gebeurd. Ook de
levensgevaarlijke kruising Orionweg/Dokweg aanpakken. Als je met de
auto vanuit zuiden komt op Orionweg richting noorden zie je van rechts
geen enkele auto aankomen. Je moet de kruising oprijden om iets te zien.
Graag meer controle van de wijkagent bij Huis Ter Hage.

Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Graag verbetering en zo spoedig mogelijk min.van houtenlaan waterloolaan rotonde
Het gedrag van automobilisten bij de zebrapaden op de van den
Vondellaan. Het gebeurt zeer regelmatig dat automobilisten niet stoppen
ookal sta je al op het zebrapad! Dit is deels te wijten aan slecht zicht
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Driehuis

Driehuis

Het HOV plan is niet van deze tijd. En gaat niets oplossen... Het zal een
verslechtering zijn van de huidige situatie.
Het niet meer bereikbaar maken van het centrum van ijmuiden door
stoplichten ivm busdoorstroming is een doodsteek voor het gemakkelijk
bereikbaar zijn van de winkels.
HOV is een misstap naar mijn mening.

Driehuis

HOV onzinnig binnen onze gemeente.

Driehuis

Ik ben een groot tegenstander van een HOV bus die 70 miljoen moet gaan
kosten in deze crisistijd en die amper tijdwinst op gaat leveren (o.a. Door
rouwstoeten van Westerveld). De huidige bus 75 is een goede bus die
centraal door Driehuis rijdt en beide kanten van Driehuis goed kan
bedienen. Goede reistijd heeft richting ijmuiden én richting Haarlem; dus
snap niet waarom die vervangen moet worden.
Ik erger me aan het gedrag van veel automobilisten. De mentaliteit is
helaas veelal grof en onbeleefd. De gemeente zou ook iets aan gedrags
verandering kunnen doen. Meer rekening met elkaar houden. Stoppen bij
de zebrapaden voor voetgangers, vriendelijker ten opzichte van elkaar
reageren. Fietsers zonder verlichting! Zo gevaarlijk, ze hebben zelf geen
idee!
Fietsers op de stoep, met zijn 3-en naast elkaar. Er wordt niets aan gedaan.
Politie reageert er niet eens meer op.
Dan die vreselijke scooters die overal maar langs en voorbij scheuren en
constant op de claxon drukken.
Alles en iedereen is hectisch, druk , onrustig en ongeduldig. Dat vind ik
spijtig en jammer !
Ik vind dat de gemeente, met name voor fietsers, de zaken behoorlijk goed
voor elkaar heeft.
Investeringen in HOV lijn zijn weggegooid geld Bushalte in Driehuis
bij Westerveld ligt decentraal, bus zal veel minder worden gebruikt
Ja de nieuwe wegen zijn te smal en uitstappen uit de auto de nieuwe
wegen is een gevaar de auto rijden er te dicht langs.
Op vele vernieuwde wegen en straten is de stoep overbodig breed
geworden liggen de parkeer plaatsen parallel aan de weg waar het
makkelijk insteek parkeer plaasteren had kunnen zijn waardoor er meer
parkeer plaatsen gecreëerd had kunnen worden. Voorbeeld is de
Planetenweg in ijmuiden, uitstappen nu onveilig, stoep super breed en
weinig parkeer plaatsen. Ik erg me jaren aan de versmalling van de wegen
in gemeente, zonde van het geld wat er mee gemoed gaat. Neem de
aanpassingen van de Herenduinweg was altijd een 70 km weg nu een 50
km weg maar velen erger zich daar aan rijden toch harder. Betuttelen de
maatregelingen als drempels aanleggen moet alleen toe gepast worden
voor voetganger over steek plaatsen, maar niet met de willekeur dat het nu
gebeurd.
De gemeente Velsen heeft een hele geschiedenis aan verkwisting van geld
met het onnodig veranderen van wegen en straten. Herenduin weg,
Kennemerlaan en het Pontplein dat al vele veranderingen heeft ondergaan.
Ja,maar niet hier

Driehuis

Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis
Driehuis

Maak de V.d. Vondellaan rustiger. Er gebeuren hier veel te veel
ongelukken.
Meer controle op brom- en snorfietsen (snelheid en gebruik van
fietspad/weg).
Niet wachten tot de HOV-baan er is maar nu al maatregelen nemen dat
fietsen veilig wordt.Heel Driehuis 30 km gebied m.u.v. Doorgaande route
(vdvondelaan/Waterloolaan)
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Driehuis

Driehuis
Driehuis
Driehuis

Driehuis

Driehuis

Driehuis
Driehuis

Driehuis

Driehuis

Driehuis

Driehuis

Driehuis
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Nieuwe busbaan door driehuis, een belachelijk prestige object voor een
achterhaald beleid, evenals de renovatie van het lelijkste gebouw in
ijmuiden
Ontlasten van autoverkeer van de Driehuizerkerkweg
Ontwikkeling kosten verslindend en naar de toekomst toe onrendabel
project HOV stopzetten.
Onveilige verkeerssituaties op de Driehuizerkerkweg ter hoogte van
Basisschool Toermalijn. Oplossing: hoofdingang verplaatsen omdat de
stoep te smal is en weinig zicht op verkeer door (verkeerd) geparkeerde
auto's. Oostelijker is de stoep veel breder en ook minder overlast
geparkeerde auto's
Over het algemeen vind ik de staat van de fietspaden en wegen goed. Wel
baal ik erg van al het verkeer door driehuis. Is het niet mogelijk om op de
vondellaan 10 verkeersdrempels te maken met 30 km zone. Dit
ontmoedigd het sluipverkeer m.b.t. Snelheid en volume.
Parkeersituatie bij ijspaleis (indien open) in Driehuis is soms gevaarlijk
(rotondeverkeer kan dan Drieh.k.weg niet inrijden) en vaak
ergerniswekkend, bijv. Voor fietsers. Er wordt door 'ijsjeshalers' tot vlak bij
de rotonde geparkeerd.
Oversteken (geen zebra) naar Strawberries en v.v.Waterloo is gevaarlijk.
Steek energie in bestaande buslijn(en) ipv een project als HOV.
Stimuleren dat de schoolgaande kinderen NIET met de auto gebracht en
gehaald worden. Hetzelfde geldt voor het brengen en halen naar de
sportvelden.
Stop de HOV!
Openbaar vervoer in Velsen is prima!
Met de trein ben je snel in Haarlem, Amsterdam en/of Schiphol.
Bussen rijden en stoppen voldoende voor de mensen die er gebruik van
willen maken.( zoals openbaar vervoer moet zijn)
Maak station Driehuis en Santpoort-Noord beter bereikbaar en betere
parkeer voorzieningen.
Stop toch eens met dat HOV! Kost klauwen met geld voor een tijdwinst
van niets en een verslechtering van de bereikbaarheid van het OV in mijn
dorp. Laat die bus maar gewoon rijden zoals hij nu rijdt (door de straat
waaraan ik woon! Dat maakt mij niets uit)
Strenge snelheidscontrole op de vondellaan driehuis hoognodig, zie
+resultaat parkweg, en probeer eens die paar motorrrijders te pakken die
ongehinderd door de politie met meer dan 100 km per uur over
bovengenoemde weg scheuren en niet alleen des nachts!!!!!
Terwijl bij marinekazerne driehuis groot parkeerterrein leeg staat, veel
overlast op bv duinenkruidbergerweg van geparkeerde auto's. Ook
rondom voetbelveld wolff en dekenlaan.
Veel meer eenrichtingsverkeer maken. Verkeer steeds linksaf laten slaan.
(zie Amerika)
Vegen bij gladheid is gelukkig stuk verbeterd. Houd vooral fietspaden in
de gaten.
Ik snap er niets van dat vuilnisbakken op de hoofdwegen in de spitsuren
geleegd worden.
Waarom halteert de bus in bushaltes waarbij de wachtende reiziger over
fietspad moet oversteken om in te stappen?
Velsertunnel is meer een probleem, als daar iets gebeurd staat heel Velsen
vast van Santpoort tot ijmuiden.
Verkeer van vondellaan/waterloolaan verminderen
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Voor de toermalijn basisschool wordt veels te hard gereden >30 km en
geparkeerd op plekken waar het verboden te stoppen (halen en brengen) is.
Ook driehuizerkerkweg wordt te hard gereden waardoor kinderen de weg
niet alleen over kunnen. Door de langs de weg geparkeerde auto's kunnen
ze de weg niet voldoende overzien om veilig over te kunnen steken.
Voor rolstolen is de afstap/ oprit veel te steil of ontbreekt, bv station
driehuis heeft wel trottair maar geen oprit
Voorgestelde HOV oplossing voor Velsen is extreem duur in verhouding
tot de tijdwinst/ doorstroming. Bereikbaarheid van busverbinding voor
bewoners uit Driehuis wordt slechter
Waarom is er geen aansluiting vanuit velserbroek met de A-9?????
Wij vinden dat er teveel auto's in de Nic. Beetslaan rijden en bovendien
rijden deze auto's veel te hard (het is een 30 km/u gebied en er zijn veel
schoolgaande kinderen). Wanneer neemt u verkeersremmende
maatregelen?
1 richting plein45 lange nieuw, retour heerenduin.
1) De wegversmallingen op de ijmuiderstraatweg schieten hun doel
voorbij. Niet alleen zijn ze erg irritant omdat je steeds moet stoppen, je
moet er constant op letten zodat je minder oog hebt voor overstekende
mensen. Ook gaan veel auto's extra hard om nog net voor een tegenligger
tussen de poortjes door te kunnen. Levensgevaarlijk.
2) Het zou fijn zijn als er een oprit ten hoogte van het witte theater op de
kanaaldijk (zuidkant) zou komen zodat verkeer de kanaaldijk kan nemen
in plaats van de ijmuiderstraatweg, zonder eerst om te rijden via de
havens.
1:Tref een goede regeling bij de renovatie van de Velsertunnel anders zijn
grote problemen te verwachten.
2:Maak betere insteken vanaf de ijmuiderstraatweg om doorstroming naar
de woongebieden te verbeteren.Wel los houden van verkeer naar de haven.
3:Laat HOV het normale verkeer niet blokkeren.Beter openbaar vervoer is
een dure schijnoplossing waar slechts beperkt gebuik van gemaakt worden
door dure kaartjes ,slechte verbindingen en politieke spelletjes.
1e t ( brom )fietsen op de stoep is verboden en moet aangepakt worden. !
2e bromfietser en snorfietsers niet op fiets paden.
3e fietsen(bromfietsen ) zonder verlichting is verboden en moet aangepakt
worden.
Het rijden tegen het verkeer in ( bord 1 richtings verkeer ) is verboden en
moet aangepakt worden.
Dit alles en nog veel meer verkeers regels moet veel beter angepakt
worden.
Dit gebeurt veel en veel te weinig. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wel personeel volop voor parkeer beleid en hondenpoep !!! ??????
Aanbrengen van snelheidsbeperkende maatregelen aan de Kennemerlaan.
Gemiddeld rijden 7 van de 10 automobilisten te hard, 100 km waar 50 is
toegestaan.
Voetgangers worden herhaaldelijk van het zebrapad gereden. Oversteken
is dan ook levensgevaarlijk.
Aandacht voor voetgangers die moeten oversteken op de Lange
Nieuwstraat. Automobilisten rijden te hard, stoppen niet of laat.
Aangaande mijn eerdere opmerking t.a.v. Parkeerwachters. Zij zijn ook het
visite kaartje van onze gemeente. De manier waarop er soms bekeurd en
gecommuniceerd wordt is schandalig. Daarnaast zouden deze
gemeentemedewerkers mijn inziens goed gebruikt kunnen worden t.b.v.
Bijvoorbeeld de doorstroming in het geval van (on)voorziene drukte.
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11 Nov j.l. Bijvoorbeeld heb ik 90 minuten gedaan over de Amsterdamse
Weg vanuit Westpoort omdat het verkeer vanwege de afgesloten A9
vastliep bij de stoplichten in Velsen Zuid. Op dat soort momenten kunnen
de stadswachten/parkeerwachters weer wat respect terugverdienen
wellicht?
Aanpakken van het dubbelparkeren op de Kennemerlaan
Aansluiting grahamstraat naar kennemerlaan verbetern door
parkeerverbod in grahamstraat (50 meter tot Huygenstraat )
Aanvulling op verkeerssituatie rondom Plein 1945: wellicht is het mogelijk
om hier een rotonde te maken, waardoor het overzichtelijker wordt.
Afschaffen HOV dit geld besteden aan verbeteren verkeers doorstroming
in en om ijmuiden
Afsluiting Maasstraat naar Grote beerstraat is irritant en de fietsers gaan
evengoed over het voetgangerspad langs de 2 hekjes naar de overkant.
Moet opzij gaan om de fietsers/brommers/scooters door te laten, die
stappen meestal niet af. Bocht Grote beerstraat is zeer gevaarlijk voor de
bewoners ivm het drukke verkeer richting Heerenduinweg. Dit gezien
vanaf afslag Saturnusstraat of richting Moerberg.
Als de FFF straks stopt met varen is er geen OV alternatief (zonder over te
stappen of goed aansluitend) naar a'dam Centraal, dat word dus met de
auto naar het werk.
Als je op een fietspad fiets met tegenliggers, DE OUDERE MENSEN,
""SAMEN"" blijven fietsen, daar ergeren wij ons heel vaak aan, zeg je iets
dat worden ze nog boos ook, even achter elkaar, dat is vaak veiliger
passeren!!
Als je 's avonds langs de stadsschouwburg komt, is het daar erg druk met
parkerende schouwburgbezoekers. Deze letten nooit op overig verkeer en
kijken alleen maar naar parkeerplekken.
Als wegen opnieuw worden ingericht zoals nu met de Planetenweg
worden de weggedeelten voor de auto veel te smal. Vorige week ging ik
met de bus naar Haarlem en vanwege werkzaamheden in de berm van de
Kruisberglaan kon de bus er niet langs. Parkeervakken worden veel te smal
en te ondiep aangelegd. Bijv. Op de Dennekoplaan staan veel bedrijfsbusjes
en busjes van Connexxion en die zijn veel te lang. Dan zullen we het nog
niet eens hebben over het idiote plan van de gemeente om de zebrapaden
weg te halen op de Planetenweg. Gelukkig zijn 4 van de 5
behouden...Luister naar de bewoners, neem de Wijkplatforms serieus!!!
Bebording op Pontplein is niet duidelijk voor de niet ter plekke bekende
automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. Ze zien op alle borden ijmuiden
staan en kunnen niet zo snel beoordelen welk ijmuiden zij moeten volgen.
Dus sorteren ze verkeerd voor en proberen daarna nog gauw te veranderen
want in de meeste gevallen moeten ze de Kanaaldijk op richting de havens.
Gevaarlijke situaties ten gevolge. Dit is ook de reden dat het geregeld
gebeurt dat grote vrachtwagens op de Engelmundusstraat vastlopen omdat
ze terug proberen te keren naar het Pontplein. Gedoe met achteruitrijden
met grote combinaties.
Omgekeerd zie je ook dat de passagiers die van de Newcastleboot afkomen
en richting Amsterdam willen altijd in verwarring worden gebracht als ze
zien dat er aan het eind van de Parkweg plotseling twee keer Amsterdam
op de borden staat, rechtsaf gaan naar de A9 of rechtdoor naar de N202.
Altijd paniek.
Bedrijfsauto's graag weren uit woonwijken. Parkeerfaciliteiten in centrum
woonwijken ijmuiden verbeteren.
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Behalve verbetering doorstroming en 30 kilometer zones maken is ern
groot aandachtsount om de wegen te verbeteren qua onderhoud. De lange
nieuw zietver niet uit!
Ben hier komen wonen deels voor het eenvoud en gratis parkeren - dat
bevalt nog steeds goed. De woonbelasting is al mijns inziens zo hoog,
terwijl het goed gaat! Ben dus niet vóór nóg meer (wat ik zie als)
geldverspilling, bijv. Die gevaarlkijke dure rotsen op weg naar 't strand,
waar ik amper op durf te fietsen. Geef wat mij betreft meer geld aan de
SCHOLEN (dan zal later minder geld nodig zijn voor scootmobielen, waar
het hier nu van wemelt). ''T Verkeer gaat lekker.
Bereikbaarheid gemeente verbeteren. Als in Driehuis de doorgaande weg
richting Haarlem met vertragende maatregelen wordt gewijzigd, dan zal
er meer druk komen op de Parkweg.
Bij calamiteiten is er dan maar 1 goede toegangsweg.
De voor groot onderhoud gewenste sluiting van de Velsertunnel in 2015-16
is ook niet realistisch, ook al door de nieuwe sluisbouw.
Beter aandacht voor verkeersborden. Er staan genoeg verkeersborden die
niet kloppen dan wel erg onduidelijk zijn.
Wegen beter onderhouden
bij kruizingen parkeren verbieden (op hoek) voor een betere kijk naar
rechts (o.a. Hoek planetenweg en saturnesstraat (bij de apotheek)
Betere aanpak asociaal wegegdrag
Betere strengere handhaving van regels van fietsers, verlichting, onveilige
fiets gedrag overal tussen door
Breng de zesde afslag van de rotonde van de lange nieuwstraat terug. Het
was een makkelijke manier om naar de Grahamstraat te komen. De afslag
Planetenweg - Grahamstraat is smal en onoverzichtelijk.
Controleer en beboet regelmatig op dubbelparkeerders op de
Kennemerlaan. Het verkeer wordt er door geblokkeerd.
Bromfietsers toestaan op de rijbaan Heerenduinweg!
Complimenten voor de inrichting van de nieuwe asfaltweg en vrijliggende
fietspaden van de rotonde lange nieuwstraat naar de kennemerlaan.
Dat de planetenweg mag opschieten!Er kan toch ook in het wekend
gewerkt worden.Dwarsligger moeilijk toe gangelijk,gehandicapt
kind!Kruispunt Raafstraat laatst weer ongeluk,toen om naar zeewijk t
ekomen per aito 2 uur alng niet meer mogelijk,echt wat een puinhoop!
De A9/A22 is de grootste verkeersader voor verkeer buiten Velsen met
slechts 1 verbinding welke ook gelijk een knooppunt is voor al het verkeer
is deze aansluiting zeer matig. Zorg voor behoud van de sterke OV
verbindingen met Beverwijk, Haarlem en Amsterdam, deze dragen sterk
bij aan de aantrekkingskracht van de gemeente als woonkern.
De afrit bij de Vomar en vanuit de parkeergarage bij A.H. en de Deka
markt zijn zo scherp dat het haast niet goed te doen is om snel in te voegen.
Dan zitten er ook nog putten op de bewuste plaatsen, wat niet erg handig
is bij een nieuwe indeling
De appelboomstraat veiliger maken. Het is een racebaan. Er zijn veel
kinderen in deze buurt, ook vawege de school
De bus verbindingen houden zoals ze zijn GEEN HOV. Dan moet je verder
naar een bus halte wat weer meer auto verkeer gaat opleveren de hov geeft
nauwelijks tijd winst.
Wat tijd winst zou opleveren is een directe verbinding met Amsterdam
centraal per boot of trein/tram en Leiden centraal met de trein van af
ijmuiden/driehuis.
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De buslijnen laten zoals ze zijn.Geen busbanen aanleggen wat een minuut
(tijdwinst)zal opleveren.
De busstops op de dokweg zijn erg hinderlijk. De dokweg is een
belangrijke verkeersader in ijmuiden en dan zijn er meerdere stops voor de
bus waardoor al het verkeer opstroop. De busstops zouden beter gemaakt
dienen te worden waardoor verkeer kan blijven doorstromen. Nu gaan
auto's de bus proberen te passeren wat regelmatig leidt tot onveilige
situaties.
De draagvleugelboot, groot verlies voor de gemeente velsen.
Alles wat net gevraagd is, is eigenlijk niet echt relevant.
Als je geld wil uitgeven doe het dan aan gratis parkeren in het centrum, rij
nu naar santpoort, leuker,vrienddelijker en gratis.
Nogmaals: draagvleugelboot half uur in amsterdam, hoop geld uitgeven
aan domme buslijn. Waar fulltime werkende mensen absoluut geen baat
bijhebben, maar het uiteindelijk wel moeten betalen.
De H.O.V. lijn ligt voor een groot deel buiten de bebouwde kom dus
minder passagiers Hoe gaat U het doen als de draagvleugelboot verdwijnt
,gaan dan de fietsen in de bus ?? Lekker handig
De HOV heeft geen zin. Ik reis elke week 4 dagen met de bus en de 277 is
een hele goede busverbinding!
De kennermerlaan is als doorstromingsweg met winkels en fietspaden
naast de parkeerplaatsen onveilig....er wordt veel te hard gereden en de
dubbel geparkeerde auto s zijn een probleem .
De kennermerlaan zou verkeers technisch aangepast moeten worden of een
30 kilometer zone moeten worden.
De Lange Nieuwstraat een vrolijker aanzien geven door bv de gevels een
leuke kleur te geven, zoals bv licht blauw, roze, groen Het is nu zó
armoedig en onaantrekkelijk, dit geldt voor meerder wijken hoor in
ijmuiden!!!!!
De Lange Nieuwstraat had vroeger 2 autorijbanen, 1 van west naar oost en
1 van oost naar west. Ook had de Lange Nieuwstraat vroeger aan beide
kanten ventwegen waar zowel parkeerplaatsen waren als fietsers konden
fietsen. Vraag het aan elke oudere bewoner en ze zeggen dat het in die staat
terug moet.In Driehuis en Santpoort-Noord heb je ventwegen waar auto's
te gast zijn, een nette en betaalbare oplossing waar aparte fietspaden niet
mogelijk zijn.Maak heel Velsen 30km/u m.u.v. De rondwegen, het verkeer
kiest dan eerder de rondweg dan dwars door de hoofdstraten. Maak de
Lange Nieuwstraat nooit autoluw, ook niet deels, want winkels hebben het
verkeer ook nodig om voor klanten goed bereikbaar te zijn.
Haal de blokkade achter het Marktplein weg, dan kunnen de auto's vanaf
de Kennemerlaan direct naar de parkeerplaats achter de Hema rijden, twee
of drie drempels kunnen het verkeer langzamer laten rijden. Van de
Kennemerlaan via de Lange Nieuwstraat naar de parkeerplaats achter de
Hema te laten rijden is de Lange Nieuwstraat onnodig belasten, maar ook
het winkelend publiek te vaak kruizen.
De max snelheid op parallel weg van de Kromhoutstr naar 30km/h.
De meeste heb ik al genoemd en eerlijk gezegd heb ik geen puf meer om er
nog meer te noemen, maar ze zijn er wel zeker.
De meeste woonwijken zijn 30 km zones, waarom wordt daar niet vaker op
gecontroleerd?
De naar mijn inzicht totaal verkeerde plaatsing van bushaltes die over het
algemeen vlak vóór een kruising zijn gesitueerd. Uitzicht belemmerend en
onnodige onveiligheid die ontstaat bij het wegrijden van de bus, bij
naderend achter opkomend verkeer.
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De nog in aanleg zijnde parkeerstroken in Duinwijk zijn te dicht bij de
kruispunten, daardoor kan je een auto niet zien aankomen. De geparkeerde
auto's staan geen 10 meter vanaf het kruispunt. Vind ik gevaarlijk.
De oversteek vanuit de parkeergarage van de Dekamarkt naar de
planetenweg is heel smal
De parkeer gelegenheid moet beter en duidelijker aangegeven worden,
vooral rondom Schouwburg en TATA Steel Stadion ondervinden bewoners
veel hinder door de bezoekers van boven genoemde instanties.
Kruispunt Waterloolaan/ Valeriuslaan moet veiliger, alsook kruispunt
Minister van Houtenlaan/ Waterloolaan
De promotieborden die bij binnenkomst van de gemeente staan (Parkweg
en Santpoortse Dreef): kunnen die 's avonds gedimd worden in felheid?
Het contrast is zo groot dat je in het donker toch niet ziet wat er opstaat als
er een felle achtergrond is. En als het beeld verspringt (vooral bij Parkweg)
denk je dat het stoplicht op groen sprint. Het bevorderd de concentratie
voor het verkeer niet.
De Ruyterstraat en Tromstraat graag eenrichtingsverkeer invoeren

IJmuiden

De snelheid op de Julianakade, er wordt hier erg hard gereden

IJmuiden

De straatverlichting gaat te vroeg uit in de winter. Dit is niet veilig voor de
(fietsende) schoolgaande jeugd. Verder is het einde fietspad van de
langenieuw aan de kant van de noostraat gevaarlijk voor de fietsers. Een
rotonde zou beter zijn, of stoplichten.
De Vechtstraat richting Rambonnetlaan is 30 km gebied. Er staat een klein
bordje 30 km. Een drempel zou beter zijn. Er wordt hier veel te hard
gereden. Komende vanaf de lange nieuw scheuren ze de bocht om en pas
bij de Rambonnetlaan wordt er snelheid verminderd. Overal zijn drempels
behalve hier.
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Verder ben ik ook heel erg tegen de nieuwe busregeling die gaat komen.
Wij zijn met de nieuwe buslijn helemaal niet eerder in Haarlem maar
veeeel later. Er vervallen haltes, dus je moet eerst een groter stuk lopen.
Ben je al 6 minuten kwijt. Dus de gewone 75 laten rijden. Als je de 3 pakt
ben je nog veel langer onderweg en ook nog een stuk duurder uit omdat je
de hele velserbroek door moet.
De verbouwing aan de Planetenweg duurt wel erg lang.
De verkeerschaos rondom scholen is een steeds terugkerend probleem. Bij
het kompas west onderbouw is de stoep verbreed, erg fijn voor de
voetgangers, echter zijn er nu minder parkeervakken beschikbaar. Dit
levert gevaarlijke situaties op. Auto's worden nu dagelijks op de stoep bij
het piraatje geparkeerd. Er is toegezegd dat er extra gecontroleerd zou
worden, echter, dit heeft niet voor enig resultaat gezorgd.
De verkeersdrempel bi jons in de Kennemerlaan is afgelopen zomer
verlaagd voor korte baan draverij maar nooit meer verhoogd. Daardoor
wordt er nu nog harder gereden dan voorheen omdat men merkt dat de
drempel nu zo laag is dat deze ook met hoge snelheid te nemen is.
De weg naar strand ziet er mooi uit, ik zou alleen een calamiteiten route
willen zien door middel van bebording via de ( Oude ) strandweg richting
strand en via de Aperestraat terug naar de Geul.
Een ongeluk is zo gebeurt op de Kromhoutstraat en dan is deze weg iets te
smal om het overige verkeer erom heen te laten rijden.
De weg versmalling kennemerlaan-- kennemerplein t.o. De vomar ook
zoiets lekkers voor de fietsers!!, ook het wegdek een ramp voor je edeledelen!
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Denk aan de boot nu binnenkort een tunnel uitvalt

IJmuiden

Doe iets aan het op het fietspad parkeren in de kennemerlaan gewoon
schandalig ,kruispunten op de langenieuw blijft een drama.
Doorstroming parkweg - a9 / velsertunnel kan beter.
Deze route wordt nu nooit gepakt richting haarlem doordat 's morgens de
kans zeer groot is dat je in een file staat waar je niets mee van doen hebt.
Een 3e aan-/afvoerroute naar ijmuiden (sluisroute niet meegeteld)
Bij incident in de tunnel staat alles (soms uren) muurvast
Een aantal verkeersdrempels zijn door hun steile opgang hinderlijk voor
het fietsverkeer.
Een betere oplossing zoeken voor de verbinding met beverwijk.
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Een duidelijke aanwijzing richting STRAND ijmuiderslag op kruising
Heerenduinweg/Kruisberglaan. In zomermaanden wijs ik per dag
gemiddeld 6 toeristen de weg naar zee
Een echte rondweg

IJmuiden

Een fietspad aan de ijmuiderstraatweg is geen overbodige luxe!

IJmuiden

Een goede vraag zou wezen waarom fietst u niet
Antwoord zou zijn omdat het gevaarlijk is om te fietsen en zeker op de
kennemerlaan waar auto,s dubbel geparkeerd staan moet jij tussen door
proberen te fietsen en dan ook nog het schuine randje van het fietspad als
er sneeuw ligt zie je het helemaal niet en maak je ook een klapper
Een knip in de Lange Nieuwstraat thv Marktplein en in Driehuis thv
P.C.Hooftlaan. Autoverkeer over de oude spoorlijn met een ordinaire
spoorwegovergang naar Santpoortse Dreef.
Een kritische blik op het verkeer in de ijmuiden kan absoluut niet kwaad.

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

Een rotonde maken op de T-splitsing Minister van
Houtenlaan/Waterloolaan/Zeeweg
Een verbod voor vrachtverkeer door de Velsertunnel.Maak dagelijks mee
dat het verkeer weer eens vaststaat door een te hoge vrachtwagen.Laat
lekker door de Wijkertunnel gaan!Een invoegstrook op de
Rijksweg,richting A9/Amsterdam/Westpoort,die eerder
begint,bijvoorbeeld na bushalte Beeckestijn,zodat verkeer richting ijmuiden
al eerder op de juiste rijbanen komt en niet onnodig achter verkeer richting
A9 moet staan,de opstopping begint al in de
tunnel,Amsterdamseweg,s`ochtends richting Westpoort altijd vast in de
spits,stoplichten voor rechtdoor blijven te kort op groen,verkeer bij de
Wijde Blick komende vanuit Velserbroek,wat nog gauw tussen het verkeer
doorschiet waardoor aankomend verkeer op de rem moet wat het verkeer
daarachter daardoor natuurlijk vastzet waardoor er een file op de Parkweg
ontstaat.
Een winkelgebied moet met een auto goed bereikbaar zijn
ivm vervoer gekochte goederen.
Eindelijk eens een beslissing nemen over het centrumplan.
Er is de laatste jaren veel gedaan aan een verbetering van het wegennet,
dus op het moment kan ik niet goed zeggen waar nog meer iets van
verbetering zou moeten plaatsvinden.Bedankt voor de enquete.
Er wordt bij ons in de straat ( Zwaanstraat) ook erg hard gereden terwijl
het een kinderrijke omgeving is. Is het misschien mogelijk om in de straten
een 25 km zone te maken of verkeers drempels/ heuvels?
Er wordt stelselmatig te hard met auto`s gereden binnen de bebouwde
kom. M.I wordt hier niet op gehandhaafd. Dit zorgt voor een zeer
onaangename leefomgeving!
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Er wordt vaak veels te hard gereden in de wijken (vaak door de eigen
bewoners heb ik geconstateerd) o.a. Over de Velserduinweg veelal door de
bewoners van de Binnenhaven!!!!
Er wordt veel te hard op de kennemerlaan gereden en er zijn bijna geen
zebrapaden. Misschien een idee om die aan te leggen en een 30 km zone
van de kennemerlaan te maken. Ik heb een dochter van 2 die over een paar
jaar niet alleen van mij buiten mag spelen omdat het niet veilig is voor
kinderen.
Eventueel drempels plaatsen in de Fahrenheitstraat t.h.v de kerk! Er wordt
hier veel te hard gereden.
Fietsen op voetpad Lange Nieuwstraat

IJmuiden

Fietsenstalling maar dan Veilig bij planetenweg

IJmuiden

Fietsers moeten niet klsgen, maar fietspad eerste stuk Zeeweg is veel te
smal. Dus het stuk voor de Heerenduinweg. Past niet in de huidige
fietspad structuur van Velsen.
Fietspaden langs het stadspark en planetenweg zijn echte verbeteringen
voor de fietsers mijn complimenten
Fietspaden met 2 richtings verkeer afschaffen (lange nieuwstraat).

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
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Fietspaden worden in ijmuiden en Driehuis goed geveegd en gestrooid in
Santpoort noord niet, zou fijn zijn als het daar ook geregeld wordt.
Fijn dat bij ijmuiderslag het fietspad is verhoogd en hierdoor er geen water
meer staat op het fietspad (en de weg). Dank hiervoor!!!!
Flyover baan over het pontplein voor verkeer van en naar het havengebied.
Geen goede aansluiting van het busvervoer, als je van het station Driehuis
komt, waardoor je lang onderweg bent.
Geen hov aanleggen . Schandalig dat dit zo ontzettend veel geld moet
kosten voor een paar minuten tijdwinst,
Geen opm. M.b.t. Verkeerzaken.
We l wil ik opmerken dat Velsen veel meer aandacht aan het groen moet
gaan besteden. Bomen die gekapt of omgewaaid zijn vervangen en nieuwe
aanplanten. Ijmuiden heeft erg weinig groen in de woonstraten.
Gemeente velsen is een geweldige gemeente om te fietsen ook voor de
scholieren.
Goed strooibeleid in de winter voor de fietspaden. Laat wel eens te wensen
over.
Gooi de weg achter het marktplein weer open ( was vroeger ook ) dat
ontlast de langenieuw. Het versmallen van de planetenweg is echt een
'foutje' geweest. Stop nou eens met die onzinnig dure HOV lijn, gebruik de
centen voor belangrijkere dingen..zoals het aanpakken van ons 'flut'
centrum. Niemand heeft om 5 minuten tijdswinst met een dure bus
gevraagd...luister nou eens naar de echte bewoners!!
Graag aandacht voor de veiligheid van voetgangers!
Graag bij het strand ijmuiderslag en die andere overdekte parkeerplaatsen
voor fietsen maken..+ elektra voor opladen!!
Graag een betere planning bij wegopbrekingen. Momenteel ligt half
Ijmuiden open en voor de meest simpele boodschap moet je gigantisch
omrijden. Alles gaat tegelijk!
Graag het parkeerprobleem van allerlei werkbusjes aanpakken in de
woonwijk
Graag wat meer snoeien daar waar struiken de doorgang en/of het
overzicht belemmeren.
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Grote vraag voor mij is of ik deze enquête invul voor waar deze voor staat
of voor de verborgen agenda. Bij deze doe ik niet meer mee met trendview.
Grote zorgen over afsluiting Velsertunnel ivm groot onderhoud

IJmuiden

H O V niet laten doorgaan en boot Velsen - Amsterdam laten varen.

IJmuiden

Haltes bussen gescheiden / apart liggend van de doorgaande weg (!) Het
in/uit laten stappen van passagiers geeft opstopping op doorgaande weg
bebording juist uitvoeren (orionweg / dennekop (school) staan aan beide
zijde 2x snelheid 30 km ivm werkzaamheden, maar geen einde
werkzaamheden !?! )doorstroming raafstraat / dokweg kan beter als er een
voorsoorteervak voor links en rechtsaf is (komt)
Handhaaf het grotendeels gratis parkeren in het centrum!!

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Handhaven van 30 km gebieden, zoals bijv. Dennekoplaan.
En áls er dan eens gecontroleerd wordt dat het dan op tijdstippen gebeurd
dat er dagelijks verkeer de wijk in- en uitrijdt dus tijdens spitsuur en niet
midden op de dag. Dat heeft geen enkele zin. De 'scheurders' rijden daar
tussen 7.00 en 8.00 uur en tussen 16.30 en 18.30 uur. Niet om 14 uur
middag o.i.d.
Hardrijders op de ijmuiderstraatweg aanpakken
Heel jammer dat de veerdienst naar Amsterdam weggaat!
Mijn man die in Amsterdam werkt gebruikt het al bijna 15 jaar 5 dagen per
week!
Heel vaak parkeren automobilisten op de stoep voor de pinautomaat op
het Zeewijkplein en dit zijn zeker geen jongeren.
Graag meer controle op fietsers voor wat betreft richting aangeven en
verlichting.
Heel graag handhaving van het vuurwerkbeleid. Er wordt nu in november
al vuurwerk afgestoken. Moet ik de hond 5 weken onder narcose houden?
Het detectiesysteem van de tunnel klopt niet,stoplicht op rood zetten en
vervolgens vrachtwagen rijd door waarna slagbomen naar beneden gaan
en vervolgens de vrachtwagen ongeschonden de tunnel is doorgereden
Het duurt erg lang voor je met de auto tegenwoordig op de snelweg zit
door allerlei verkeersbelemmerende maatregelen.
Graag verbetering op dat punt.
Het e onderhoud van de sluizenroute. Er zijn niet veel wegen om uit
ijmuiden te komen. Deze zullen ook altijd druk blijven. De enige wegen
waar je makkelijk iets aan kan doen zijn de 2 wegen om ijmuiden. (de
heerenduinweg en de kanaaldijk) Aan de kanaaldijk is er ruimte om extra
rijbanen aan te leggen op de plek van het spoor. Als dit sneller/beter is dan
dwars door ijmuiden of via driehuis/santpoort naar de snelweg/randweg
te komen. Ben je van een hoop verkeer af.
Het fietsen op de trottoirs vooral de Lange Nieuwstraat als je er wat van
zegt krijg je verbaal de lelijkste ziektes toegewenst dit is niet alleen de
jeugd maar als het een beetje maar dan ook een beetje regent rijden
volwassene ook onder de luifels door
Het fietspad langs de Kennemerlaan is heel onhandig gemaakt. Auto's
staan op het fietspad, fietsers moeten over de stoep of de straat.
Het gedogen van in de avond en nacht parkeren op de stoepen aan de
zeeweg. Het permanent op de stoep staan van een stalen kar met
dubbelglas aan de zeeweg voor aannemer van zijl + het bezet houden van
een parkeerplaats voor een reclamewagentje ook bij van zijl.
Het gedrag van jonge fietsers. Komen zonder meer een voorrangsweg op.
Vooral bij uitgaan van scholen. Het verkeersdiploma, gehaald op de
basisschool, heeft niet geholpen....... Met z'n drieen naast elkaar rijden e.d.

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

321

Onderzoek Verkeer
IJmuiden

Het harde rijden over de ijmuiderstraatweg ondanks de wegversmallingen

IJmuiden

IJmuiden

Het hoeft met de auto in de bebouwde kom allemaal niet zo snel, en dat
mag best door maatregelen afgedwongen worden. Zoveel mogelijk
doorgaande routes van 50 km gebruiken en woonwijken zo autoluw
mogelijk maken.
Er staan vaak geparkeerde auto's te dicht op kruispunten waardoor er te
weinig zicht is.
Het parkeren bij de vomar op de stop bij parkeerterrein
en kruispunt Grahamstraat ,kennermerlaan bij de bakker. Is een ramp
omdat het hier vaak verstopt staat. Met auto's die het liefst in de bakker
willen parkeren.
Hierdoor veel sluip verkeer door de Huygensstraaat . Waar soms door
heen geraced wordt.
Het Pleiadenplantsoen is erg onoverzichtelijk bij het opdraaien van de weg
vanuit de Schutterstraat en de Siriusstraat. Het zicht wordt ontnomen door
de geparkeerde auto's op het Pleiadenplantsoen.
Het probleem met de bedrijfsbussen echt oplossen door elders
parkeergelegenheid te bieden en het parkeren in woonwijken te verbieden
Het rijgedrag automobilisten op de kennemerlaan frequent controleren,
men rijdt soms met duivelse snelheden door deze straat. Oversteek (zebra)
is regelmatig een gevaarlijke onderneming.
Het verkeer en parkeermogelijkheid op de kon.wilhelminakade verbeteren.
Voetgangers kunnen bijna niet over de stoep, er is 2 richting verkeer maar
past maar 1 auto door doordat er nu aan beide kanten geparkeerd mag
worden.
Het verlies van de Fast fery boot

IJmuiden

Het vrachtverkeer meer over de kanaaldijk laten rijden.

IJmuiden

Het zal u niet verbazen : stop de vrije busbaan vanaf Santpoort-N

IJmuiden

Het zebrapad op de heerenduinweg is een zeer gevaarlijk punt. Hier
zouden stoplichten of betere verlichting moeten komen!
Het zou fijn zijn als er handhaving kwam in 30Km zones. Ik woon zelf in
een 30Km zone (Huygensstraat) maar ze (bezoekers coffeeshop) rijden daar
vaak als gekken. Daarnaast vind ik de situatie vanuit de Grahamstraat
richting Planetenweg zeer onveilig sinds de ingrijpende verbouwen van de
Planetenweg. Als je linksaf wil is het haast Russische roulette.
Het zou prettig zijn, als het tot de mogelijkheden zou behoren, als
bewoners aangesproken konden worden op het parkeren van meerdere
auto's. Soms neemt één huishouden wel 3 of 4 parkeerplekken in. Zeker als
dit een bedrijfsauto betreft, kan het erg storend zijn, als die pal voor je deur
geparkeerd staat, gedurende een heel weekend of tijdens de feestdagen.
Zelf moet je intussen zeer creatief een parkeerplek zien te vinden, vaak
enkele straten verderop. Dit is mij een doorn in het oog.
Hoek de noostraat, plein 45 de afslag naar het gemeentehuis dicht maken
ivm zeer onveilig oversteken.
In de gemeente zelf iets meer stoplichten om het oversteken van alle
verkeersdeelnemers veiliger te maken
Hoge voertuigen (busjes) die het zicht belemmeren bij een kruispunt of
zebrapad. Onverlichte zebrapaden (Heerenduinweg thv schapenveldje).
Teveel bladeren op de fietspaden, zo worden de fietspaden te glad om ze
veilig te berijden
Hopelijk komt er een alternatief over het water voor de draagvleugelboot.
Mis deze wel als wij naar Amsterdam centrum willen.

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
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Iets algemeen van aard:De verlichting van auto's is voor in de stad met alle
verbeteringen veel te fel geworden. Met het dimlicht rijden door een stad is
niet vergelijkbaar als met dimlicht 130km/u rijden over een snleweg.
Het verschil in verlichting tussen auto's en andere weggebruikers is in de
stad veel te groot. Mijn voorstel voor de toekomst is om de dagverlichting
die nu als veilig gezien wordt te gebruiken in de stad, als vervanging van
het vroegere stadslicht.
Ijmuiden blijft kwetsbaar van één toegangsweg langs het kanaal. Vervoer
over water blijft een goede oplossing daarvoor met het pontplein als OVknooppunt.
Ijmuiden heeft weinig verkeerslichten dat is goed, houden zo.
Aanpak planetenweg is goed.
Zorg voor goed overzichtelijke verkeerssituaties door er geen bos van
verkeersborden, knipperlichten en rijbaanstrepen op los te laten.
Ijmuiden is niet goed bereikbaar voor als iemand verder dan 20KM werkt.
Ijmuiden is unieke locatie met natuurlijke barrières. In het westen de
Noordzee, in het noorden het Noordzeekanaal en in het zuiden een
prachtig bos/duingebied. Dit betekent echter dat ijmuiden slechts via 3
manieren met de auto te bereiken en te verlaten is: via de sluizen, via
Driehuis en via Velsen-Zuid. We zien nu al dat bij grote evenementen en
onverhoopte calamiteiten op de A9 deze wegen kwetsbaar zijn voor
verkeersinfarcten. Nu komt het gelukkig niet al te vaak voor, maar met het
oog op de toekomst is het wellicht iets om over na te denken.
Ijmuiderstraatweg niet als snelle doorgaande weg ontwikkelen
Ik heb gehoord dat de gemeente de Lange Nieuwstraat verkeersluw wil
maken. Ik maak me daar ongerust over. Het is een belangrijke
wijkontsluitingsweg. Verkeersluw maken zal veel sluipverkeer in ijmuiden
tot gevolg hebben.
Ik mocht net maar 2 adviezen geven, maar ik vind het ook belangrijk dat de
bus veel betaalbaarder wordt, maar ik denk eerder dat dit in Den haag ligt
en niet hier.
Ik moet regelmatig naar Amsterdam en gebruik met zeer veel plezier de
FFF.Na 1 jan. Wordt dat een probleem. Er is geen alternatief.
Ik sta verleden week, doordat er een file was, in de bushalte op de
waterloolaan, omdat ik naar amsterdam moest, rijdt de bus 277 voorbij met
1 persoon en tuft lekker door want dat is geen stophalte. Handig he' het
openbaar vervoer.en dan gaan we nog een lijn produceren die zowat
netgens stopt om 2 min. Sneller te zijn.belachelijk.
Ik vind de werkzaamheden aan de Planetenweg erg lang duren. Ook zie ik
eerlijk gezegd het nut niet van de hele brede stoepen en de erg smalle
autorijbaan die nu gecreëerd worden.
Ik vind echt dat er iemand iets moet bedenken op het grote risico van
onbereikbaarheid van de gemeente bij situaties in de Velsertunnel of
misschien in de toekomst bij Tata. Het komt teveel voor dat de gemeente
"dicht zit". Ga eens na waarom te hoge vrachtwagens toch die tunnel in
rijden. Er zijn slechts 2 uitvalswegen vanuit ijmuiden. Gevaarlijk met zulke
industrie. De gemeente of wie daar dan ook verantwoordelijk voor is, zou
wat meer naar buiten kunnen treden om aan te geven of de situatie wordt
herkend, erkend en of er over nagedacht wordt.
Ik vind het de weg van ijmuiden langeniuwestraat en weg van zeeweg
moet beter zijn nu er is smalteweg is de auto gaat parkeren en niet goed
uit kijkt de volgende auto neemt je deur van de auto mee en dat is heel
gevaarlijk.
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Ik vind het heel jammer dat de snelboot naar Amsterdam verdwijnt,
daardoor ben ik veel meer tijd met reizen kwijt.
Ik wil voor de duidelijkheid kwijt dat ik ivm met mijn werk op tijden reis
dat iedereen nog ligt te slapen (05:00 uur in de morgen). Daardoor ziet u in
mijn lijst dat het overal goed doorstroomt.
Ik heb wel ervaring met reizen tussen 7 uur en 9 uur in de morgen. Dan is
het verkeer ronduit dramatisch! Overal staat het vast. Niet alleen binnen de
gemeente, maar ook op de provinciale en rijkswegen. Mogelijk kan de
gemeente iets doen met het "nieuwe werken". Bied een mooi punt aan waar
werknemers kunnen tele werken in een beveiligde omgeving. Niet zijnde
een terras of cafe. Dat kan een hoop woon werkverkeer schelen binnen de
gemeente maar lost de aansluiting A22/A9 niet op.
Daarbij zou ik de gemeente het dringende advies willen geven om te kijken
naar het openbaar vervoer. Ik vind het persoonlijk erg jammer dat we geen
trein verbinding hebben in ijmuiden. We hebben verdorie het breedste
strand van de nederlandse kust en iedereen gaat naar bloemendaal,
zandvoort of elders. Trek een aansluiting van de trein door het duingebied
richting het strand. Velsen kan daar bakken en bakken met geld uit halen
door toerisme en werkgelegeheid creëren. De mensen die hier aan het werk
gaan hoeven dan niet ver te reizen als ze uit de gemeente komen.
Ik weet dat het lastig is om iedereen tevreden te houden maar ik vind dat je
als gemeente moet doen wat je moet doen om het maximale te halen uit je
mogelijkheden en grondgebied!
De inwoners moeten zich gaan realiseren dat wanneer er te weinig gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheden, dit uiteindelijk een terugwerkend
effect heeft op de begroting van de gemeente en uiteindelijk dus op de
portomonee van hen zelf!

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

En dan gaan we weer klagen :-). (cirkeltje rond).
Ik woon in de Kennemerlaan waar massaal dubbel geparkeerd wordt door
klanten van afhaalwinkels. Ergerlijk dat aantal ondernemers zelf
uitsluitend dubbel geparkeerd staan met knipperlichten aan. De trottoirs
zijn fiets- en brommerpaden, levensgevaarlijk voor voetgangers, kinderen.
Ik zie nooit een agent die hier iets aan doet.
Ik zoek hier in ijmuiden nog steeds een plek om een camperplek aan te
laten leggen. Meer toeristen, zoals camperaars leveren namelijk geld op,
doen hun boodschappen automatisch ook in ijmuiden.
Er moet alleen een waterkraan en een afvoer voor vuil water aanwezig zijn
en dat b.v.b voor een bedrag van ± € 10.- per 24 uur.
Ik hoor regelmatig van mede camperaars of er in de buurt van ijmuiden
zo´n plek is, omdat hier vooral in het haven gebied en strand veel te
ontdekken valt.
Ik zou graag mee participeren met de verkeersdeskundige ,om
verbeterpunten tot stand te komen,altijd bij de sociale vernieuwing oud
ijmuiden gezeten,en mooie resultaten hebben bereikt.
Ik zou het erg fijn vinden als de boot naar Amsterdam toch op de een of
andere manier een doorstart kan gaan maken. Mijn vriend en ik hebben het
huis hier gekocht voor de goede bootverbinding met Amsterdam. Beetje
jammer dat daar nu de stekker uit getrokken gaat worden. Hij maakt
namelijk in de winter gebruik van de boot als het ijzelt (de rest van het jaar
gaat hij op de motor), en dan gaat de bus ook niet zo lekker en bij gebrek
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aan treinstation, is dat ook al geen optie als de treinen überhaupt rijden en
niet weer een storing hebben omdat er wat bevroren is. Ook is het volgens
mij een van de weinige manieren om toeristen naar ijmuiden te krijgen
omdat het ritje op de boot ook leuk is.
Ik zou pleiten voor betaald parkeren in het hele centrum. Misschien dat
mensen dan eerder geneigd zijn hun auto te laten staan om een
boodschapje in het centrum te doen!
In 30km gebieden meer drempels graag. Is voor de auto even wennen (en
vloeken!), maar voor voetgangers en fietsers wel zo prettig...
In de kinderrijke straten, waaronder de lindenstraat waar ik woonachtig
ben, maximum snelheid 30 km
Maar dan ook duidelijk met borden aangeven
In de toekomst geen bushaltes verminderen of op grotere afstand van
elkaar, dit gezien de hov plannen. Busbaan OK, maar niet minder haltes.
In de Vechtstraat, aan de noordkant, rijden ze heel vaak harder dan 30 km
per uur. Ondanks dat er drempels zijn aan het begin en het einde van de
straat. Als er in het midden van de straat ook een verkeersdrempel zou
komen, zou het een stuk rustiger zijn.
In ieder geval de jojo die die verhoogde fietsstrook heeft bedacht nooit
meer vragen naar haar/zijn mening . Beter nog geef haar/hem de zak.
In onze straat Spinnekoplaan is het op voetbaldagen erg gevaarlijk. Alle
auto' s van de voetballers staan op de stoep geparkeerd ( ik kan er soms
niet eens uit!) En alle ouders en kinderen lopen overal op straat. Mijn kind
kan niet op de stoep fietsen ( kleuter) omdat de stoep bezet is en op straat is
het dan levensgevaarlijk. De automobilisten rijden dan ook heel hard door
de straat. Kan er geen drempel worden geplaatst?
In sommige straten in ijmuiden parkeervakken maken ipv geen marking.
Sommige mensen parkeren recht voor hun deur waardoor er veel minder
auto's in de straten kunnen parkeren
Ja als de bus 74 de kanaaldijk op rijd moet het verkeer richting sluis
wachten eerder deze vragenlijst heb ik mijn ongenoegen uitgesproken en
natuurlijk zie ik de dingen beter in mijn eigen omgeving dat zou een ieder
die hieraan meewerkt ook moeten doen is mijn advies dank U
Ja de straat waar ik woon is gewoon een circuit daar wordt zo hard
gereden over al wordt iets aan de straten gedaan alleen de buurt waar wij
wonen wordt nooit iets aan gedaan spijy dat ik dat huis ooit gekocht heb in
2005
Ja de weg vanaf de Rijnstraat naar Heerenduinweg asfalt zeer slecht en het
fietspad bij links voorbij radarstraat sluit aan op een voetpad...gevolg de
fietsers rijden over het voetgangerspad het sluit niet mooi aan. Op de
Kennemerlaan een rampgebied parkerende auto's op het
fietspad....slalommen vooral vrijdag en zaterdag een ramp om er te komen
met de auto of op de fiets. Uitgang marconistraat en kompasstraat vaak
auto's geparkeerd waardoor het uitzicht wordt belemmerd met wat
ongevallen als gevolg. Ook voor de Snelliusstraat je mag er 30 maar de
bulten werken voor snorfiets als een soort gasgeven genoeg ongelukken op
deze hoek gezien en de auto's rijden er evenmin geen 30 KM
Ja graag zou ik willen zien dat er een zebrapad komt tussen de onder en de
boven bouw van het kompas (moerbergplantsoen). Volgens de gemeente is
het niet nodig, maar sorry hoor ze rijden daar als gekken nu er asfalt ligt en
er steken een heleboel kinderen daar over, ik heb zelf 3 kinderen en hou
mijn hart vast als ze straks zelfstandig naar school gaan.
Ja, dat er wat minder vanaf een computer nieuwe kruisingen moet worden
ontworpen. Op heel plekken merk je dat het in de praktijk niet goed
uitpakt. Te krap is, of niet logisch. Erg vervelend.
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IJmuiden

Kruising keetberglaan/orionweg moest al opnieuw aangepakt. Kruising
orionweg/pleiadenplantsoen is na opknapbeurt onveiliger geworden.
Hetzelfde geldt voor kruising havenkade/linnaeusstraat/orionweg. Verder
is het een grote ergernis dat veel verkeersbobbels en bij opritten en afritten
te schuin worden zodat je met je bumper echt de weg wel moet raken. Ook
als je beduidend zachter rijdt dan de voorgeschreven 30 km. Er zijn
wettelijke normen voor het hellingspercentage en dat klopt op heel veel
plaatsen van geen kant.
En verkeerslichten maakt het echt niet veiliger. De al eerder genoemde
kruising dokweg/kromhoutstraat/raafstraat is daar een voorbeeld van.
Doordat deze constant aanstaat heb ik al zovaak meegemaakt dan men
gewoon door rood rijdt. Als er zo weinig verkeersaanbod is, krijg je dat
mensen niet gaan wachten als enig op een kruising. En dan niet zeggen,
dan gaan we handhaven. Gewoon de lichten op oranje knipperen zetten.
Doorstroming gaat vanzelf. Beter dan te denken dat je alles moet reguleren
met lichten. Verkeerslichten zorgen voor schijnveiligheid
Ja, de GATEN in ijmuiden! Heeft niets met het verkeer te maken, maar het
is een vreselijk gezicht. Ijmuiden ziet er uit als een Oost-Europese plaats in
de slechtste zin van het woord. Slechte bestrating. Een totaal verpauperd
winkelcentrum met steeds meer leegstand. De politiek faalt hierin
volkomen!!
En een HOV hebben we in ijmuiden echt niet nodig. Lijn 75 voldoet
uitstekend. De HOV is ook nauwelijks sneller. Schande dat hieraan
gemeenschapsgeld verkwanseld wordt!!
Ja, de kruisingen in de kromhoutstraat als je met de auto uit de oude
strandweg komt sta je schuin vanwege hoogteverschil, krijg je meteen een
dubbel fietspad, maar rechts van je maken de fietsers ook meteen een bocht
naar links, waar niet op gerekend word dan nog van 2 kanten autoverkeer
en geen zicht vanwege het hoge fietspad en de muur
Ja, het zou prettig en veilig zijn om alle fietspaden te verbreden, dit i.v.m.
Inhalen door elec.fietsen en scooters. Nu gebeuren er veel bijna ongelukken
en als je met een klein kind fiets is het ronduit op sommige plekken
gevaarlijk.
Ja, jammer dat jullie bij elke aanpassing de fiets-en voetpaden heel erg
breed maken en de weg zelf zo smal met soms gevaarlijke bochten om de
snelheid te beperken, zoals op de Havenkade !
Jamme dat de bootverbinding met a'dam verdwijnt, gemiste kans (al jaren)
voor gem. Velsen
Kijk eens naar Zebrapad plein 1945 / Noostraat.... Van deze
voetgangersoversteek klopt geen hout !!!!! (direct na bocht, als je zebrapad
volgt beland je in plantsoen ipv stoep)
Klinkers kennemerlaan maken veel lawaai en er word veel te hard gereden.

IJmuiden

Kruising langenieuwstraat met velserduinplein verbeteren.

IJmuiden

Kruising orionweg peiadenplatsoen was vroeger veilig toe het trotoir
doorliep , sinds de wijziging(en) veel aanrijdingen en onveilig.
Aparte bushaltes handhaven en niet midden op de weg halte maken.
Kwaliteit wegdek op locatie Marina Seaport is abobinabel zowel voor
auto's als voor de fiets.
Lange Nieuw gescheiden auto en fietspaden.
Er gebeuren te veel ongelukken, omdat fietsers - zie Hema - en voetgangers
elkaar passeren over een fietspad. Een ramp voor afslaand autoverkeer.
Vooral in de winterperiode zie je de fietsers - vaak donkere kleding en geen
licht - niet.

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
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IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

Maak een betere vrachtwagen parkeers geleigenheid van kruitenstraat
margadantstraat voor vrachtverkeer ze klooien nou maar wat aan en de
buitenlanders staan er soms dagen , dus verbetering in plaatsen en
vuilnisbakken en toiletten zodat met name de buitenlandse chauffeurs niet
naast hun auto hoeven te poepen en plassen en afval dumpen
Maak het in de winter veiliger voor fietsers door eerder ook de fietspaden
met sneeuwruimers schoon te maken en te strooien op ALLE GROTE
WEGEN binnen de gemeente
Maak langenieuwstraat 1 richtings verkeer ,verkeer van oost naar west.

IJmuiden

Meer politie op de drukke wegen zoals langenieuwstraat en Planetenweg
waar de jeugd met 4 soms met 5 personen naast elkaar proberen te rijden.
Als de weg breder wordt.
Meer aandacht voor doorstroming bij de velsertunnel dit kost mij als
ondernemer iedereen week weer geld door de files die er onnodig staan.
Velsen moet meer doe om de doorstroming te verbeteren en het hier door
aantrekkelijker te maken om te ondernemen in de gemeenten
Meer controle en boetes voor fietsers zonder licht

IJmuiden

Meer controleren op 30 en 50 km wegen

IJmuiden

Meer controle's vooral in 30 km-zone's en het gerace van zgn.
Snorbrommers ( hard aanpakken )
Meer fysiek toezicht; surveillance verhogen. Dat leidt tot meer handhaving,
meer geneigdheid tot houden aan regels en verhoogt gevoel van veiligheid.
Kan dus het leefgenot verbeteren.
Meer handhaving verkeersovertredingen, in het bijzonder fietsen op het
trottoir, het gedrag van de snorfietsen en bromscooters.
Meer rotondes en verkeerslichten

IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Meer snelheidscontroles binnen de gemeente, met name de Kennemerlaan
en de Heereduinweg. Tegen verkeer ingeparkeerde auto's met name op de
Lange Nieuwstraat. Fietspad richting Driehuis bij spoorwegovergang
verbeteren.
Meer tempo onderhoudswerkzaamheden.

IJmuiden

Meer verkeers drempels gijzenveldplantsoen en moerbergplantsoen

IJmuiden

Met name de rotonde bij het Gijzenveltplantsoen blijft gevaarlijk... Dit komt
met name doordat auto's gewoonweg (te vaak) geen voorrang verlenen.
Daarnaast is het afslaan bij het tweezijdige fietspad erg onoverzichtelijk
Nic. Beetslaan in driehuis. Geen veilige oversteekplaats voor de kinderen
die daar naar school gaan. Terwijl er soms heel veel verkeer is van
verschillende kanten. Veel auto die geparkeerd staan als er bijv. Een
begravenis/ crematie is. Kinderen moeten hierdoor heel vaak tussen
geparkeerde autos oversteken.
Scholieren in de jp troelstraweg die soms met grote groepen over de weg
zwaaien en je dus met de auto geen doorgang hebt.
Heidestraat/ pj troelstraweg staat vaak vast omdat de straten te small zijn,
beide kanten autos geparkeerd en van 2 kanten verkeer komt. Vaak moet er
achteruit gereden worden omdat er een tegen ligger komt. En dan in
combinatie met de scholieren die dan toch nog even langs de autos willen
gaan maakt dat er vaak irritaties en onveilige situaties ontstaan.
Nog steeds ben ik enorm verbaasd over de plaats van de meeste
oversteekplaatsen, zij liggen zo dicht bij een bocht dat er veelal een
opstopping ontstaat, de fietser in het gedrang komt en de weg geblokkeerd
wordt. Chauffeurs zijn net mensen, de meeste gunnen de andere gebruiker
geen speelruimte.

IJmuiden

IJmuiden
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Nou het ergste is pontplein en park weg je staat daar heel lang in de file en
als er weer ens wat in de tunnel is kom je er hellemaal niet door heel
vervelend
Nou het wel bekende fietsen op de stoep het geen verlichting voeren en de
zeer te smalle planetenweg en de veelste grootte stoep aldaar ,de overgang
bij marktplein bijvoorbeeld een keer gaan denken over verkeerslichten
aldaar.
Het oponthoud bij de zeeweg hoek langenieuwstraat ook verkeerslichten
en het strooibeleid in mijn wijk met zijn (fijne klinkers) soms spek glad!!
Nu daden tonen en aanbevelingen van de burgers aanpakken; er is genoeg
geld getuige de HOV-baan
Ondanks alle weerstand ben ik voor het HOV tracee: vooral over het
fietspad wat er langs komt. Wij kunnen niet wachten totdat de
vernieuwing van de ijmuiderstraatweg begint!
Onderhoud is gewoon slecht. Veel wegen zijn verzakt, groeit onkruid
tussen de stenen en de afwatering laat te wensen over
Op de Kennemerlaan: het parkeren van auto"s op het fietspad

IJmuiden

Opgevoerde brommers, scooters van straat halen, qua snelheid en
geluidsoverlast
Oprit J.C. Van Neckstraat vanaf ijmuiderstraatweg ligt er erg slecht bij,
enorme kuilen in de bestrating.
Over die bedrijfsbusjes: Die benemen je licht en uitzicht als ze voor je
woonkamerraam langdurig geparkeerd staan. Daar heb ik een hekel aan.
Die busjes zouden van mij op een "verzamelparkeerplaats" moeten gaan
staan, niet bij woonhuizen.
Oversteekplaats heerenduinweg zeer gevaarlijk te onduidelijk

IJmuiden

Oversteekplaats kanaalweg t.h.v. Witte Theater

IJmuiden

Oversteekplaats moerbergplantsoen vooral voor de kinderen en de
ouderen
Oversteekplaats zeeweg naar bushalte lange nieuwstraat is zeer slecht te
zien als je met de auto vanaf de noostraat komt rijden. (zebra voorbij de
lange nieuwstraat). Dit komt omdat de weg lin een lichte bocht loopt,
waardoor voetgangers niet zichtbaar zijn achter de stijl van je
voorraam/zijruit. Parkeren van bedrijfsbussen / auto's in woonwijken zou
aan banden gelegd moeten worden.
Parkeer problemen rond de schouwburg

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Parkeergelegenheid in ijmuiden is onder de maat, te weinig plek en moet
dan half op stoep parkeren.
Parkeerplein achter Velserhof, van stoepkant parkeervakken maken.
Of gele streep trekken, want het P bord zie je niet zo gauw als je de
parkeerplaats opdraait.
Parkeertekorten in woonwijken; misschien een idee om adressen met
meerdere auto's de tweede en volgende auto op openbare parkeerplaatsen
te laten parkeren
Parkeerverboden in de openbare ruimten handhaven, parkeren in smalle
straten maar aan een zijde toestaan.
Parkeren op de kalverstraat bij de albert heijn mag wel iets beter
gecontroleerd worden. Dit leidt wel eens tot gevaarlijke situaties.
Planetenweg is echt veel slechter geworden, waarom die belachelijk brede
stoepen?
Politie zou snelheid van brommers/scooters op de fietspaden moeten
handhaven door bekeuringen/in beslagnemen uit te delen.
Auto's zouden niet harder dan 30 km/uur mogen rijden
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Probeer bij werkzaamheden aan de weg, wat meer rekening te houden het
verkeer. Het gebeurd te vaak dat er aan twee of meer hoofdwegen tegelijk
gewerkt wordt.
Qua verkeer niet
horeca gelegenheden en de overlast naar de omgeving toe in een buurt met
relatief vrij veel jonge kinderen daar zou meer door de politie moeten
worden opgetreden ( geluids overlast, dronen op straat, dronken op
scooter/auto etc. Gaat in dit geval over cafe ijmuiden)
Reconstructie Planetenweg Zee/Duinwijk duurt VEEL te lang. Afsluiting
van Bellatrixstraat EN Pleiadenplantsoen zorgt voor slechte
bereikbaarheid, veel overlast en onveilige situatie in geval van nood. Je
moet heel Zeewijk door om bijv. Bij SVIJ of Wijksteunpunt Zeewijk te
komen. Parkeerplaats bij SVIJ is al dik een jaar voor het grootste deel in
gebruik door de aannemers, waardoor voetbalverkeer hinderlijk in de wijk
parkeert.
Regelmatig en onopvallend snelheidscontroles (laten) houden op de
Kanaaldijk tussen de Kerkstraat en de Emmastraat. Er wordt hier veel te
hard gereden terwijl op een deel ook fietsers gebruik maken van de
Kanaaldijk. Controles vonden vroeger wel eens plaats maar dan stond de
radarauto opvallend op het fietspad.
Regelmatig te veel oponthoud bij Velsertunnel, vooral door te hoge
vrachtauto,s.
Scherper toezicht op overtredingen (rood licht camera's). Ik zie regelmatig
op pontplein en Parkweg mensen moedwillig door rood rijden,d.w.z. Ze
staan al stil, maar dat duurt schijnbaar te lang en geven gewoon een dot
gas en scheuren door het rode licht. Dit zou toch niet moeten
kunnen!!!!!!!!!!!
Situatie halkade verbeteren voor wat betreft parkeren en weggebruik
Smalle weg linnaeusstraat bocht levensgevaarlijk auto en fiets en wat denkt
u als er net een vrachtauto aankomt die de hele straat in gebruik heeft
omdat hij/zij niet anders kan.
Stadsvernieuwing loopbrug over langenieuw met winkelcentrum op oude
postkantoor lokatie en verdieping op velserhof zodat er 1 groot overdekt
winkelcentrum ontstaat evt met parkeergarage eronder.
Stoepvelagingen aanbrengen geen bakken

IJmuiden

wanneer gaan we wat doen aan de Kenmerlaan
Stop met die parkeer meters!! Waardoor ijmuiden voor het winkelend
publiek aantrekkelijker word!
Stoplichten aanleggen hoek Lange Nieuwstraat/Zeeweg/Plein 1945

IJmuiden

Stoplichten op knelpunten

IJmuiden

Svp rotonde ( groot) pontplein
lange nieuw snel renoveren a la planetenweg met veiliger fietspaden
kanaaldijk fietspad weghalen en weg iets breder, inhaalverbod handhaven
marktpleinsituatie nou eindelijk eens iets aan doen!!
Tegen het verkeer in rijden op de rijbaan en op het trottoir met de fiets.

IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden

IJmuiden

Toch wat meer blauw op straat en de punten aan pakken waar gesloopt is
en het al jaren een bouw put lijkt maar niks gedaan wordt ,maak er een
speelplaats , park van dat oogt beter en je beperkt vernielingen . Waar het
net is blijft het ook netjes.
Vaker controleren van politie oid ivm met voorrang verlenen bij de punten
die ik heb aangegeven. Zoals bijv rotonde hangelingerweg die ook naar de
velserbroek rijdt. Vooral smorgens rond kwart voor negen/negen uur.
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Dan geven veel jongeren geen voorrang aan verkeer op de rotonde. En dan
fietspad bij fly over en onder viaduct driehuis/santpoort richting
santpoort. Rijden fietsers vaak naast elkaar. Merk dat vooral smorgens
tussen kwart voor negen en negen uur. Als de politie te kort boetes heeft
uitgeschreven kunnen ze op deze punten en dan bij die van frans
naereboutstraat en roggeveenstraat binnen no time het te kort inhalen.
Zullen denk dan record aantal boetes kunnen uitschrijven.
Van Leeuwenstraat: Het ene deel heeft verkeersdrempels het andere deel
niet. Er wordt soms te hard gereden. Een drempel op het kruispunt met de
Van Heemskerkstraat zou wenselijk zijn. Ook omdat er in het verlengde
van de Van Heemskerkstraat een doorgang is waar vanuit (onze) kinderen
nog wel eens plotseling oversteken.
Vanaf het gemeenthuis, de Kennemerlaan beter bereikbaar maken.
Veel te hard wordt er gereden op de kennemerlaan.
Als je een zijstraat uit wilt rijden naar de kennemerlaan staan er zeer
regelmatig auto's half op de stop geparkeerd, buiten de parkeervakken om
die het zicht voor auto's uit de zijstraten zeer beperkt. Fietspad is niet te
zien evenals aankomende auto's
Veel te krappe dubbele bocht in Linnaeusstraat. Voor de bus of vrachtauto
moet je stilstaan of uitwijken naar fietspad omdat die niet binnen de lijnen
deze bochten kunnen nemen.
Verkeerstechnisch: Doorstroming Velsertunnel bij een of andere malloot
met een vrachtwagen van 4.01 meter? Duh?
Over het centrum heb ik al wel genoeg gezegd. De inactiviteit eromheen
irriteert me meer dan het feit dat er "niks" is.
Verlichting fietspaden is op meerdere plekken in de gemeente
onvoldoende, en dus gevaarlijk.
Verlichting in de wijken doet het al een aantal malen niet. Geeft
verkeersonveilige situaties.
Verwijder fietspad kanaaldijk (ook gevaarlijk). Maak zo snel mogelijk de
afslag mogelijk vanaf Kanaaldijk richting Vomar Kennemerlaan. Maak de
situatie rond het Pontplein zo dat vanuit de richting Kanaaldijk dat meer
een doorgaande route wordt richting Velsertunnel.
Verzoek tot beter handhaven van parkeeroverlast en -vooralbrommer/motoren herrie.
Voor HOV verbinding door PJ Troelstraweg moet grote veiligheid in acht
worden genomen tbv scholieren.
Vrachtverkeer door woonwijk omgeving bomenbuurt/politiebureau. Te
grote wagens, die vaak te hard rijden in kinderrijke buurt of 's nachts
(geluidsoverlast)
Waar ik me aan erger:
- vaak hebben fietsers geen verlichting. Ik begrijp zelf totaal niet waarom zij
in het donker op straat durven te fietsen, dit is levensgevaarlijk. Ik zorg dat
mijn verlichting het altijd doet, en anders ga ik lopen.
- fietsers komen zomaar spontaan rotondes op rijden, zonder daarbij uit te
kijken. Er staan haaientanden voor de fietser, maar ze trekken zich daar
niets van aan en fietsen pijlsnel de rotonde op, terwijl een automobilist ze
niet aan ziet komen en schrikt als er plotseling een fietser nadert. Dit is ook
het geval aan de kruising Lange Nieuwstraat-Zeeweg. Fietsers slaan
gewoon rechtsaf de Zeeweg op vanaf de Lange Nieuw zonder maar ook
enigszins uit te kijken. Hier ben ik dagelijks getuige van.
- Wielrenners denken altijd dat de weg van hun is, snijden stukken
rotondes af door op de rijbaan te fietsen en rijden veel te snel.
- Hardlopers die op het fietspad rennen. Hiervan schrik je als fietser heel
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IJmuiden
IJmuiden

erg en ze zijn vaak ook niet goed zichtbaar. Dit moet bekeurd worden, vind
ik.
- Honden die niet aangelijnd zijn, terwijl dat wel moet.
- op de overgang bij het zwembad op de Heerenduinweg is geen
haaientandaanduiding aanwezig. Dit zorgt voor onduidelijke situaties.
Waarom is de planetenweg zo smal geworden? Als geparkeerde
automobilist kun je nauwelijks op veilige manier uitstappen zonder dat je
portier er uitgereden wordt. De stoepen zijn belachelijk breed gemaakt.
Waarom wordt er geen verkeer geregeld bij extreme filevorming als we
ijmuiden willen verlaten ? Verkeerregelaars kunnen tijdelijk heel veel goed
doen. Ze kunnen de situatie inschatten, een gericht plan maken en
vervolgens stoppen als de situatie weer normaal is. Bij evenementen werkt
dit ook. (Geef hier geld aan uit!) De veiligheid is in het geding.
Waarom zijn de trottoirs op de Planetenweg zo breed gemaakt? De
parkeerstroken zijn m.i. Net één tegel te smal waardoor er vaak met de
rechterkant van de auto op het trottoir wordt geparkeerd.. Ook had de
groenstrook best wat breder mogen zijn.
Waarom zijn fietspaden daar waar gemanouvreerd moet worden niet veel
breder dan mijn fietsband? (vanuit de Lineausstraat linksaf de Planetenweg
op) En al de verkeersdrempels etc zijn dan miscchien dé oplossing tegen
auto's, steek eens recht over bij de Radarstraat /Grahamstraat of bij de
Saturnusstraat / Planetenweg: Hobbel op, fietspad, hobbelaf , rijbaan,
hobbel op, fietspad, hobbel af oversteek voltooid. Heel fijn, zeker met glad
weer!
Waarom zulke smalle rijwegen op de planeten weg.
Wat al eerder vermelde over de ventwegen (Lange Nieuwstraat, aan de
linkerkant staan vakken met kruizen waar je niet met de auto mag
parkeren, echter staan hier dagelijks auto's waardoor je niet kan zien of er
fietsers,etc aankomen, daardoor zeer gevaarlijk verkeerspunt, makkelijk te
verhelpen met obstakel.), ik heb dit echter al vaker bij de gemeente
aangegeven en bij de politie, ze beamen dit allemaal dat dit gevaarlijk is.
Maar wat ik erg slecht vind dat er niks aan gedaan wordt, terwijl het zo op
te lossen is.
Dit vind ik zeer slecht!!!!!
Wat ik heel beklemmend vind, is dat de Velsertunnel gerenoveerd gaat
worden.
En het idiote plan van Rijkswaterstaat om die tunnel dicht te gooien.
Hoe moeten we dan bv snel naar het RKZ komen. En hoe moet het
woon/werkverkeer doorgaan.
Het zou bijzonder prettig zijn als de gemeente Velsen hier ook een mening
over ventileert. EN dit ook met de inwoners deelt. Er is veel onrust.
Wat meer asfalt op belangrijke wegen,bijv.de kennemerlaan.dit zou het
comfort ten goede komen.
Wat meer inspraak, als er toch plannen zijn om een weg te veranderen, doe
eens navraag bij mensen die daar in de buurt wonen.
Wellicht een afslag A9 Velserbroek ?
Wij wonen in de Siriusstraat tegenover de Lidel, het is een hele drukke
straat geworden sinds de lidel. Er zijn geen drempels iedereen raast door
de straat, het is ook een 30 km weg maar wie let daarop? Niemand.
Zebrapaden behouden, huidige zebrapaden beter aangeven
Zebrapaden niet direkt na n afslag...bv. Afslagen rotonde je moet op
fietsers letten dir er kt daarna n zebra.... Afslag lineaesstraat
hetzelfde...lange nieuw richting kennemerlaan ook
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Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
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Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Zichtlijnen verbeteren bij hoeken van de straat parkeerverbod aantal
meters, rekeninghoudend met hoge busjes.en handhaven, voorbeeld
langenieuwstraat, ter hoogte kruising bij fietspad niet parkeren
aangegeven, d.m.v. Kruizen zichtlijn auto fietspad vaak dat er geparkeerd
wordt. Kan niet. (Zie Corus terrein veiligheid zichtlijn ) Parkeren zoveel
mogelijk schuin i.p.v. File parkeren, hierbij voorkom je tegen de richting in
parkeren. Ook ontstaat er meer parkeergelegenheid(voorkomen dubbel
parkeren).kleine straten de stoepen in toekomst afronden , en met
markering witte steen lijn laten lopen, waarover je niet mag parkeren.
I.v.m. Doorgang boosters etc.. (voorbeeld Ijsselstraat) parkeervakken leuk,
top, maar met voorbeeld Witte Lijn stenen.
Zinloze stoplichten geplaatst op dokweg.
Maak rotonde van pontplein en kruising mvhoutenlaan/zeeweg
afslag julianakade op vanaf rotonde bij brug wordt massaal afgesneden.
Doorstroming velsen zuid-amsterdam verbeteren.
Zoals bij een van de vragen al aangegeven: Vergroot het aantal normwaardige invalidenparkeerplaatsen in het centrum.
Ik woon mijn hele leven al in het centrum, en ik weet 5 parkeerplaatsen te
vinden, op ontelbare "gewone" plaatsen.
Zoals eerder vermeld het zebrapad op de Heerenduinweg. Ik vind dit een
ergerlijke situatie.
Zorg ervoor dat het veiliger wordt voor de fietser
Zorg voor veilige wegen, laat de bestuurders van de gemeente velsen ook
eens in spits door ijmuiden centrum rijden, en niet 1 keer. Ook zij zullen
dan de problemen zelf kunnen aanschouwen.
Zorg voor goede in en uitgangs wegen naar ijmuiden. Maak de weg van
Velsen Zuid naar Amsterdam Westelijkhaven gebied dubbelbaans. Verdiep
de tunnel, werkzaamheden alleen in zomer uitvoeren tijdens vakanties en
of in nachtelijke uren. Zorg voor weinig verkeers overlast. Het verkeers
infarct van donderdag 22-11-2013 staat bij iedereen nog in het geheugen
gegrift
(Parkeer)handhavers: zonde van het geld!! Overbodig beroep.
Aansluiting Velsen op A9. Niet de Velsertunnel afsluiten voor lange tijd.
Parkeren bij marina gratis behalve als het in de zomer strandweer is.
Beslist geen HOV.
Alle brom- en snorfietsen van het fietspad. (maar ja, dat kan natuurlijk niet
alleen voor de gemeente velsen gelden!) Dus......
Aparte parkeerplaatsen voor bedrijfauto s, niet in de woonstraten
betere controle op het niet fietsen op de stoepen:ik voel me soms
niet eens veilig op de stoep !!!!!!
Bebording ivm éénrichting verkeer Terrasweg- Kerkweg onduidelijk.
Verhogingen, drempels, als je van de Hagelingerweg bijvoorbeeld de
Antillenstraat in- of uitrijdt zijn zo hoog dat je op moet passen voor de
onderkant van je auto. Ook als jee heel rustig eroverheen gaat.
Ben bang dat door de komst van de HOV het openbaar verder zal
verschralen.
Volgens mij is het een politieke keuze zonder gedegen onderzoek.
Beslist geen HOV!!! Zonde van het geld, en de leefbaarheid in onze mooie
dorpen.
Beter aangeven dat de max. Snelheid in delen van Velsen (o.a SantpoortNoord) 30 km/uur is. En dan ook nog handhaven.
Beter toezicht op de naleving van de verkeersregels zou m.i. De
verkeersveiligheid verhogen. Ik bedoel dan optreden tegen parkeren op de
stoep, negeren eenrichtingsverkeer en fietsen over de stoep.
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Bij herstructurering van straten in woonwijken(ervaring Santpoort-N)
worden veelvuldig rijwegen versmalt. Doel remmen snelheid verkeer en
geldbesparing, neem ik aan. Geeft veelvuldig gevaarlijke situaties met
dubbel geparkeerde auto, auto"s en fietsers op de rijweg. Het past dan niet
allemaal meer.
Bij weg inrichten meer rekening houden met invalide en/of oudere
weggebruikers.
Zie beleidsstukken Gem. Velsen meer dan 1,5 meter vrije ruimte op de
trottoirs.
Steeds groter wordend probleem i.v.m. Vergrijzing.
Broekbergenplein waar fietsers vaak niet via het fietspad de Hoofdstraat in
rijden, maar via het plein, langs de winkels. Vanuit de Anemonenstraat
richting Boekbergenlaan is dat erg gevaarlijk.
Bus is goed genoeg, geen behoefte om een extra bus baan aan te leggen.
Die gaat ten koste van parkeer plaatsen ,ben ik bang.geen goed plan.
Wij als burgers zijn ook niet goed geinformeerd, pas na dat de beslissing
genomen was ,kwamen de beslissingen naar buiten, geen inspraak, erg
slecht, kosten zijn veel te hoog, geld kan beter besteed worden.
Controleer de snelheid in 30km gebieden; voor begin schooltijden en bij
einde werktijd (Cremerllaan en Biallosterskilaan)
Haal slecht- of onverlichte fietsen van de weg: onze zorg is dat we tijdens
slechte weersomstandigheden een onverlchter fietser over het hoofd zien.
Voorkom dat ik als automobilist schuldig verklaard wordt aan iets waar ik
niets aan kan doen!!!
De terugverdientijd voor extra controle momenten kan geen probleem zijn:
zoveel onverlichte fietsers.
De 30 km wegen in de bebouwde kom zijn te smal. Regelmatig worden er
spiegels van de auto's afgereden.
De Hagelingerweg in Santpoort Noord ter hoogte van de DEKA markt;
(ongedisciplieerde) overstekende fietsers en voetgangers, doorgaande en
afslaande auto's tegelijkertijd.
Onoverzichtelijk en riskant.
De HOV hoeft voor mij niet. 2 minuten tijdwinst en 70 miljoen uitgeven, ik
vind het absoluut niet nodig. Er is al een goede busverbinding naar
ijmuiden.
De Kerkerinklaan is eenrichtingverkeer, maar hier wordt ontzettend vaak
tegen de richting in gereden.

Santpoort-Noord

Vaak wordt er geparkeerd bij het plantsoen half op de stoep t.ov. De
kapper in de Kerkerinklaan waardoor grote vrachtauto's de draai niet
kunnen maken. Graag wat doen aan het parkeren op die plek.
De Molenstraat 11 in Santpoort-Noord is een eenrichtingsstraat. Toch
wordt hier regelmatig de verkeerde kant van de straat in gereden. Met alle
gevolgen vandien. Aangezien hier ook een school is. Mogelijk dat daar
extra aandacht aan geschonken kan worden.
De snelheid van scooters en brommers aanpakken.

Santpoort-Noord

De zuid-tangent is compleet zinloos en dus NIET nodig.

Santpoort-Noord

Die hov had er nooit mogen komen

Santpoort-Noord

Dorpskern santpoort noord - hoofdstraat - terrasweg en omliggende
straten, is erg vol met geparkeerde auto's helemaal op zaterdag en vrijdag
(marktdag) - maak dorpskern autoluw (maar daar heb ik dan zelf ook last
van met 2 auto's van ons in de narcissenstraat, dus of dat de oplossing is.).
En 30 km zone, sommige automobilisten rijden erg hard (frustratie
vanwege opstopping elders) door onze straat.

Santpoort-Noord
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Drempels uit doorgaande wegen andere afvlakken
snelheid verhogen stationsweg
Er komt te veel doorgaand sluipverkeer over de lokale wegen. Versterking
OV per trein en bus kan dat verminderen. Dan is er voor het lokale
bestemmingsverkeer ruimte genoeg.
Er wordt veel te snel gereden in de 30 Km zones.
Er zouden meer snelheidscontroles moeten plaatsvinden op de N208. Er
wordt daar veelvuldig te snel gereden
Extra aansluiting op de A22 zodat je het verkeer richting Velsertunnel
ontlast.
Frequente snelheidscontroles en handhaving verbod zwaar verkeer Duin
en kruidbergerweg.
Geen busbaan door Velsen. Huidige lijnen voldoen prima.
Geen busverkeer over de voormalige spoorbaan door Driehuis. En als dat
toch besloten wordt, dan geen dure onderdoorgang van de spoorlijn bij de
Santpoortse Dreef, maar een gelijkvloerse kruising met
waarschuwingslichten voor de bus. Bij de minimale tijdverschillen die nu
bereikt worden met deze route is een enkele stop voor de trein niet
onoverkomelijk, scheelt heel veel geld en tast het landschap het minste aan.
Graag zou ik zien dat de 30 km p/u gebieden beter gecontroleerd worden.
Ik zelf woon aan de Vackenhoeflaan in Santpoort Noord. Deze weg loopt
van het station Santpoort Noord naar de Hagelinger weg. Deze weg is 30
KM maar er word veel harder gereden. Maar niet alleen deze 30 km weg
zou meer gecontroleerd moeten worden, alle "doorgaande"30 km wegen
zouden hiervoor in aanmerking komen.
Handhaving snelheid en parkeerbeleid in de 30 km zone's.
Heel erg veel geluidsoverlast heb ik van de sirenes van politie en
ambulance over de Hagelingerweg. Moet dat tot s avonds laat echt zo luid.
Zeer storend!
Het fietsverkeer beter scheiden op de rotondes.
Het HOV plan stopzetten. De verwachte tijdswinst staat niet in verhouding
tot de te maken kosten en overlast om dit te realiseren
Het laatste stukje overbiltweg naar de hagelingerweg heeft geen stoep.
Daar ik daar bijna dagelijks loop met 3kinderen, vind ik dit best een
gevaarlijk punt. Misschien een stoep en 1 richting verkeer????
Het met twee maten meten van de afdeling die te maken heeft met de
omgevingsvergunningen. Wij hebben voor twee metalen raster hekken
waar klimop langs groeit aan de poort kant en straat zijde een
bouwtekening moeten laten maken en leges betaald voor een bedrag totaal
van 1000 euro. In onze buurt wordt hetzelfde gedaan door mensen
en zij hoeven niet te betalen. Hoe kan dat???
Het nut en de route van de geplande HOV nog eens bestuderen.
Het plan om de busverbinding Haarlem-ijmuiden door Santpoort en
Driehuis bijna op te heffen ( 1 halte in Santpoort en geen in Driehuis) is
echt onzinnig. Daar bovendien vervolgens de naam HOV aan te geven is
echt cynisme ten top. Verder is de doorstroming bij de rotonde
Dreef/Hagelingerweg gebaat bij meer toezicht: de zeer grote stroom
scholieren te fiets blokkeert twee keer daags de rotonde door voorrang te
nemen bij het opfietsen. Tot aan de supermarkt staat vevolgens de
Hagelingerweg vol auto's. Los dit aub NIET met verkeerslichten op (
middel is erger dan de kwaal). Tot slot zijn de drempels
Hagelingerweg/woonwijken veel te hoog voor bijv. Caravans; het levert
schade op!
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Het strooibeleid mag sterk worden verbeterd. Daar ontstaan gevaarlijke
situaties door. Onverantwoorde bezuiniging.
Hoek Lange Nieuwstraat / K. Zeggelstraat de bloemenwinkel etaleert zijn
planten en bloemen aan het fietspad waardoor je geen overzicht meer hebt
over de fietsers vanaf plein 1945. Op dit moment staat een oliebollenkraam
plus de planten en bloemen op de hoek, je ziet door de bomen/bollen de
fietsers niet meer. Een gevaarlijke situatie voor de fietsers en auto's die
makkelijk kan worden vermeden.
Hov bus halte in santpoort zoals nu gepland zeer onaantrekkelijk,moet ook
halte bij begin santpoort komen,tijdverlies maar wel servicewinst.
HOV gaat de verkeersveiligheid niet ten goede komen; bovendien gaat OV
er in zijn totaliteit op achteruit. Investeer liever in goede en veilige
fietsvoorzieningen en doorstroom/omleiding autoverkeer.
HOV traject schrappen, onnnodig veel geld uitgeven voor minimale
tijdwinst
Hov verbinding is verslechtering van ov i.p.v een verbetering.
Iets waar U niets aan kan doen. Dat alle fietsers hun licht aan doen. Voor
mijn part een flinke boete bij geen of slecht licht. Ik schrik me soms dood
dat iemand in het donker en donker gekleed voor me langs vliegt.
Ik ben tegen de HOV busbaan in Velsen, omdat het een grote verspilling
van overheidsgeld is en van de mooie openbare ruimte in Velsen.
Ik ben zeer tegen de HOV snelbusverbinding tussen ijmuiden en het
Delftplein, het is te duur, het levert een enkele minuut tijdwinst op en is
doorgedrukt.
Ik stoor me het meest aan mensen op snor-brom of gewone fiets die
spookrijden en te hard over een fietspad scheuren 50 km. En meer en aan
lui die nergens richting aan geven is ook prioriteit al zegt de politie van
niet !!
Ik vind het persoonlijk erg kinderachtig dat mensen een bekeuring van de
afdeling handhaving (de politie is gelukkig niet zo kinderachtig) krijgen als
ze binnen 5 meter van een hoek geparkeerd staan terwijl er zelfs officiële
parkeer vakken in zijn binnen de 5 meter. In ons gedeelte van het dorp kan
het erg druk zijn met parkeren vanwege klanten van de winkels
(Terrasweg in Santpoort)
Ik zie, als automobilist en fietser regelmatig dat fietsers te weinig rekening
houden met autoverkeer op de rotondes.De meesten rijden gewoon de
rotondes op en dat geeft soms gevaarlijke situaties voor de automobilsten.
Ik zou graag meer parkeergelegenheid willen bij de winkels in SantpoortNoord.
In Velserbroek teveel verschillende verkeers situaties voor fietsers. Fietsers
voorrang, dan weer geen voorrang.
Initiatieven zoals de snelle draagvleugelboten van Velsen-Zuid over het
Noordzeekanaal naar Amsterdam (Centraal) en terug moeten in stand
gehouden worden. Ik ben het zeer oneens met het besluit deze verbinding
te stoppen.
Ja wild eterug naar de vraag aanpak 2 keuzes. Dit lukt niet. 2e keuze moet
zijn aanpak onveilige fiets situaties
Komende vanuit Beverwijk richting Haarlem.
T/m afslag Satpoort-noord 100km.
Na tankstation opeens 70 km.
Naar Beverwijk vanuit Haarlem hele weg 70 km.
Een beetje verwarrend.
Luister naar de burgers! En doe iets met het advies. Mensen die er wonen
hebben vaak goede inzichten en denken graag mee.
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Meer "blauw" op straat waar je direct contact mee kan maken. Bij het
station santpoort noord vaker controle 's avonds op de trappen van het
station want het is daar altijd bezet door hangjongeren met bier o.i.d. Die
de flesjes en andere rommel daar neergooien en ook urineren. Niet prettig
als je 's avonds met de trein aankomt en van de trap gebruik moet maken.
Meer invalide ontheffings parkeerplaatsen

Santpoort-Noord

Meer parkeer gelegenheid rond de hoofstraat en het pleintje nu wordt door
de middenstand en de klanten teveel gebruikt gemaakt van de woonwijk
o.a. Narcissen/gladiolenstraat/anemonenstraat, waardoor de bewoners
van deze beurt(veel ouderen) hun auto de hele dag niet in de buurt kunnen
parkeren
Meer parkeergelegenheid Santpoort noord en dan vooral vrijdag-zaterdag!

Santpoort-Noord

Met onze mening wordt niets gedaan

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Mischien is het mogelijk om op de Zeeweg een witte lijn voor fietsers te
maken. Nu rijden auto,s en zeker bussen erg dicht langs je.Hierdoor mijd ik
ook de Lange Nieuwstraat.Daarnaast gaf ik al aan dat zodar het vriest en
sneeuwt het in santpoort niet veilig is om te fietsen. Het valt me op dat bijv
de fietspaden vanuit velserbroek naar Haarlem toe wel schoon zijn en in
Santpoort niet.Kleine sneeuwschuivers speciaal voor fietspaden lijken mij
meer dan welkom. Het is me wel opgevallen dat dit jaar met name
bladeren snel van de fietspaden verwijderd zijn. Daar ben ik erg blij om
want dat is voor een fietser ook erg gevaarlijk.
Ondanks dat veel straten als 30 km zone is ingericht wordt er veelal te hard
gereden. Gerichte snelheidscontrole zou een preventieve werking kunnen
hebben.
Op speelterreinen voor de kleintjes geen speelplaatsborden plaatsen met
afbeeldingen van voetballen honkballen. Die geven eenverkeerd signaal af.
Op 30 km/h wegen zijn soms de parkeer-plekken te smal en staan
geparkeerde voertuinen gedeeltelijk op de rijbaan. Omdat 30 km/h wegen
5 m breed zijn is het soms moeilijk elkaar (met de auto) te passeren.
Op de Santpoortse Dreef wordt 's avonds zeer geregeld heel erg hard
gereden wat leidt tot gevaarlijke situaties.
Over het algemeen vind ik het verkeer en de staat van de wegen in
Gemeente Velsen bijzonder goed. Vooral in vergelijking met aangrenzende
gemeenten (Beverwijk - Haarlem) vind ik de wegen goed onderhouden,
overzichtelijk, en goed gepland.
Parkeergelegenheid houden in de buurt. Bij bebouwing van het voormalige
MTS-terrein zijn wij bang dat daar grote problemen zullen ontstaan.
Parkeren nabij dorpshuis santpoort-zuid

Santpoort-Noord

Parkeren op de stoep in de Hoofdstraat terwijl er plaats genoeg is

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Politie zou eens wat meer op foutparkeren moeten letten bij de betreffende
verkeersborden. Bellen en/of mailen helpt niet.
Slecht onderhoud van de aanplant in onze straat,Huis te Wissenlaan 13 te
Santpoort-N.Erstaat al bijna 3 jaar dode bomen in de straat.Daar steeds
melding van gemaakt bij Groenvoorziening.Boodschap wordt wel
aangenomen en ik neem aan dat het doorgegeven wordt, maar zien of
horen er niets meer van.Waarvoor betalen wij eigenlijk daarvoor.
Snelle boot verbinding tussen ijmuiden en Amsterdam handhaven

Santpoort-Noord

Stop met onzinnig HOV plan

Santpoort-Noord

Verbeter veiligheid rond scholen

Santpoort-Noord

Verkeersdrukte op de route driehuis santpoort neemt zienderogen toe.

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord
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Dagelijks hebben we te maken met langzaamrijdend verkeer. Bij
calamiteiten bij de tunnel is het leed helemaal niet te overzien. Bovendien is
het verkeerslawaai in de jaren steeds meer toegenomen door het vele zware
verkeer dat er door komt. Ook de bussen op gas maken een enorm kabaal
als ze langsrijden. Met name als ze even inhouden voor een kleine slinger
in de weg en dan vol het gas erop.
Vrachtwagen die te hoog zijn voor de Velsertunnel veroorzaken een chaos
in Velsen, Beverwijk en Haarlem. Dit gebeurd wekelijks. Kunnen deze
vrachtwagen niet eerder gesignaleerd worden zodat deze op tijd van de
weg af kunnen?
Waarom moet die Fast Flying Ferry nou weg? Het is een ideale en snelle
verbinding tussen ijmuiden en Amsterdam. Daar kan geen (HOV)bus
tegenop!
Wegdek wustelaan middeleeuwse toestand, veel kuilen en bestrating zeer
gevaarlijk met name voor fietsers. Met de auto is het alsof je op de kermis
in de botsauto's zit
Zebrapad Heereduinweg is slecht te zien.
Zicht vauit Antillenstraat op Hagerlingerweg is slecht, staat bushok voor.
Zoals gezegd - erg op Ijmuiden gericht deze enquete
1- S.v.p. Betere/ juiste voorlichting m.b.t. Gebruik door fietsers van de
(prima) rotondes. De gemiddelde fietser denk áltijd voorrang te hebben.
Haaietanden en de bijbehorende regels: Nooit van gehoord!
2- Schoolgaande kinderen (o.a. Op Wüstelaan) 3, zelfs 4 rijen dik naast
elkaar; raak ze met juiste (wijze van) voorlichting, in plaats van met de
auto.
3- Voorkom het tweezijdig parkeren aan de Wüstelaan ter hoogte van de
sportverenigingen (Biljart + Chen Dui + Blauwe Panda). Alternatieven zijn
pijnlijk of onhaalbaar. Verkeersveiligheid is echter onder de maat. Het is
wachten op een ernstig ongeluk.
4- Ondanks mijn 'gezeur' toch complimenten voor het vele dat wél goed
gaat.
Alle aardbewoners willen een auto.de duitse automobielen worden over
de hele wereld gretig afgenomen .mede daardoor hebben wij daardoor
onze ongekende welvaart. Wanneer loopt dit spaak door eindige
voorraden , resp . Door klimaatveranderingen.
Als bewoner van de Brederoodseweg kan ik stellen dat er een grote
verkeersoverlast is voornamelijk vanwege het vrachtverkeer en woon werk
verkeer dat tussen 0700 en 0900 en s' middags tussen 1630 en 1730 door de
straat raast. Fietsers zijn hun leven niet zeker, de drempels worden met een
gangetje van 60 km/uur genomen. Bewijs hiervan zijn de beschadigingen
aan het wegdek bij de drempels. Wegdek is glad bij regen.
B.v.bus van station naar ymuiden winkelcentrum, op de fiets is voor mij
geen optie
Bij sneeuw en ijzel graag zo snel mogelijk schoonvegen zoals gemeente
Bloemendaal doet. Elke winter zitten auto's vast en slippen tegen paaltjes.
Bus die naar ons stadhuis gaat, zou wel netjes zijn, nu moet je met de trein
naar Haarlem en met de bus terug.kost veel geld en tijd
Wij wonen ook in Velsen
Busverbinding met overige delen van gemeente en omliggende gemeenten
Controleren op snelheid op 30 km wegen. Op de van Dalenlaan wordt vaak
te hard gereden
Dat 70 km gedoe op de randweg is echt jammer
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De feitelijke doorgaande weg is in s'poort-Zuid de Brederoodseweg. Pas
daar het kruispunt met de (te brede) quasi-doorgaande weg Willem de
Zwijgerlaan op aan.
De hobbels en kuilen in het wegdek opnieuw bestraten en onderhouden!!!

Santpoort-Zuid

De onveilige situatie voor fietsers op de van dalenlaan in santpoort zuid
z.s.m. verbeteren(er gaan daar slachtoffers vallen,of zijn al gevallen)
De rotonde Hagelingerweg-Santpoortse Dreef. Het overkomt mij nogal
eens dat ik met de auto op de rotonde rijdend plotseling moet stoppen voor
een fiets (scootmobiel) die ineens de rotonde oprijdt. (Er staan daar
haaientanden, maar die worden genegeerd.
De verkeers doorstroom in Velsen is onacceptabel bij blokering van de
Velser tunnel. Er zullen doden vallen als niet snel verbetering wordt
aangebracht.
Ziekenhuizen zijn onbereikbaar.
De wegen die nu zijn aangewezen voor voor doorgaand verkeer naar
Bloemendaal zijn niet op het (zware)verkeer berekend , bijv bestrating en
ook is niet evenwichtig verdeeld over de gemeente. Zwaar verkeer zou bijv
beter over de randweg kunnen worden geleid.
Drempel in Van Dalenlaan nabij de school is te hoog en te steil. Auto's
beschadigen of remmen abrupt en dat is niet veilig.
Ernstig tekort aan parkeergelegenheid bij winkelstraten Santpoort-Noord;
Hagelingerweg en Hoofdstraat.
- Bij drukte is de Duin en Kruidbergerweg bij Westerveld vaak vrijwel
geblokkeerd met ernstige hinder tot gevolg
Ga buiten de spits de weg op, winkelen met auto en fiets. De meest
onveilige situatie is het fietspad in twee richtingen op de Lange
Nieuwstraat. Geeft vaak onveilige situaties. Het fietspad aan de andere
zijde zou al een hele verbetering zijn, naar mijn mening. Al is het maar
voor één richting ( streep op de weg )
Geen overdaad aan verkeersborden, drempels en gekleurd wegdek

Santpoort-Zuid

Graag de reguliere buslijn naar haarlem terug!!!!!

Santpoort-Zuid

Graag de Willem de Zwijgerlaan geen voorrangsweg meer. Het is net een
race baan.
Ook rijden alle vrachtwagens heen en terug over de Willem de
Zwijgerlaan. Is verboden,maar politie doet er niets aan
Het parkeren bij crematorium Westerveld is op sommige momenten erg
chaotisch, omdat het crematorium te weinig parkeerplaatsen heeft en het
parkeerverbod op de Duin- en Kruidbergerweg niet gehandhaafd wordt.
Op de Duin- en Kruidbergerweg ontstaan vaak gevaarlijke situaties met
voetgangers op de door geparkeerde auto's versmalde rijbaan. Aan de
andere kant van de spoorbaan is meestal meer parkeerruimte, maar daar
wordt niet naar verwezen.
Het realiseren van HOV is weer zo'n geldverslindend project wat weinig
tot niets oplevert. Er schijnt altijd wel iemand te zijn die graag een groot
project op zijn naam wil hebben. Dat gebeurt bij de gemeente, de provincie
en het rijk en de burgers maar belasting betalen!
Het zou fijn zijn als er een busverbinding zou zijn vanuit Santpoort-Zuid
naar ijmuiden
Het zware vrachtverkeer wat over de brederoodseweg geleid wordt, het
huis trilt, soms donderen we ons bed uit . Snelheid verkeer op heen en
terugweg Brederoodseweg met GATSOMETERS aangeven .Frequent door
politie met lasergun controleren en bekeuringen uitdelen!

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

338

Onderzoek Verkeer
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid

Ik hoop dat ik volgend jaar niet voor de 4e achtereenvolgende keer weer
een bezwaarschrift tegen de WOZ aanslag behoef in te dienen om
vervolgens weer in het gelijk te worden gesteld.
Daar word ik nou echt zo moe van.
Ik woon aan de Litslaan en wordt regelmatig geconfronteerd met
automobilisten die de regels omtrent een verkeersplateau niet weten en
gewoon (hard) doorrijden ipv voorrang verlenen. Aan het einde van de
Litslaan worden auto's tot aan de Van Dalenlaan geparkeerd wat de
uitzicht belemmeren. Als een auto de Litslaan in rijdt, is er geen plaats voor
auto's langs elkaar te rijden wat meestal betekent dat de inrijdende auto
achteruit op de Van Dalenlaan moet rijden om de uitrijdende auto uit de
laan te laten - ook gevaarlijk. Door het om de rechts geparkeerde auto's te
moeten rijden (in feite op de verkeerde weghelft) is de bocht naar rechts
groter en onoverzichtelijk - als er een auto komt van richting station kan
men de draai niet maken want het is te krap. De grootste ergenis is dat er
niet genoeg ruimte is voor de fietsers. Als je op de fiets zit, voel je je
opgejaagd bij een auto die achter jou moet blijven rijden, want als er
fietsers of een auto uit de andere richting komen is het niet mogelijk in te
halen. Dit levert onveilige situaties op ook voor auto's, want er zijn mensen
die zo bezig zijn met het per se inhalen van een fiets, dat zij tegenliggers
blijkbaar niet meer zien. Ik heb verschillende keer moeten stoppen met
mijn auto om een aanrijding te voorkomen. Mensen met grote, brede auto's
hebben ook de neiging om midden op de weg te rijden en willen altijd
fietsers inhalen......en dan ook zo snel mogelijk! De Van Dalenlaan is
eigenlijk te smal geworden er is geen ruimte voor fietsers of auto's zo nodig
uit te wijken. Smaller wegen leveren gevaarlijke situaties op zeker als er
geparkeerde auto's langs een kant staan - dan is 30 km/u ook te hard om
uit te wijken als een kind of fietser onverwacht er tussen glipt want er is
gewoon geen ruimte meer.
Ik woon op grens met bloemendaal. Ik heb erg weinig met velsen van
doen.
Ik zou graag zien dat de wijnoldy daniels laan 30 km wordt het is nu een
racebaan,vanaf de dreef tot het 30km gebied
Kop wustelaan bij spoorwegovergang santpoort zuid is 30 km gebied, er
wordt hier veel te hard gereden, veel drempels zou snelheid er uit halen
Kunnen jullie weinig aan doen, maar zonder overstappen met de trein naar
Schiphol zou fantastisch zijn.
Meer fietsenrekken Santpoort Zuid station
Mijn wens zou zijn ==> maak de trottoirband drempelloos op de Wynoldy
Danielslaan tegenover de Papenburghlaan, zodat ik met m'n scootmobiel
toegang heb tot de bos-strook langs het spoor (voor het uitlaten van m'n
hond}. Misschien dat u dit kunt doorgeven naar de plek, waar dit geregeld
kan worden. Dat zou fijn zijn! Mvg
Op de Middenduinerweg Santpoort-Zuiddeel wordt extreem hard gereden
vanaf de overweg tot aan de bocht bij de Willem de Zwijgerlaan. Het lijkt
af en toe wel een racebaan!!! Kennelijk is het leuk om racend over de
spooroverweg te rammen.
Op de van Dalenlaan parkeren de auto's haaks op het trottoir. Prima! Maar
helaas staan er vaak autos ver over de stoep geparkeerd (60 cm is geen
uitzondering) of met de achterwielen tegen de stoeprand aan waardoor de
trekhaak zo leuk uitsteekt. In het donker zie je dit niet (en ik loop elke
avond in het donker met de hond) Al 2 keer been opengehaald aan een
trekhaak. Kan er iets aan gedaan worden d.m.v. Een betonnen
remmingsband in het parkeervak of een waarschuwingsbord aan het begin
van de straat.
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Ook wordt er achterlijk hard gereden op deze laan en niemand controleert
helaas... Tot er een keer doden vallen...
Op sommige trajecten zijn erg veel bijzonder onvriendelijke
verkeersdrempels, voor de doorstroming kan men beter kijken voor aparte
fietspaden die het overige verkeer niet kruizen. De rijksweg naar de
velsertunnel zit vaak dicht, wat veel problemen geeft in santpoort en
omstreken.
Reeds genoemde ontbreken busverbinding Santpoort-zuid - ijmuiden. Er is
zelfs geen busverbinding met Santpoort-noord om daar de bus naar
ijmuiden te nemen. Het geld voor de HOV kan beter uitgegeven worden
voor een busverbinding Santpoort-zuid met andere gemeentedelen EN met
Haarlem (het buurtbusje is geen echte oplossing). Door het ontbreken van
genoemde openbaar vervoerverbindingen zijn personen zonder auto in
Santpoort-zuid gedwongen thuis te blijven - niet iedereen kan ettelijke km's
fietsen - of gebruik te maken van het Bios-vervoer met alle vervelende
bijkomstigheden (half uursmarge in ophaaltijd bijv) van dien.
Stop met die ONZIN van de HOV lijn!!!
Stop dat geld ergens in de gemeente waar het ECHT nodig is !!
Vanuit Hoek en Vaarthof/Hendrik vd Graaflaan blijven er auto's tegen het
verkeer in via de Bloemendaalsestraatweg de Zinneveltlaan inrijden. Of
beter gezegd, racen. De Zinneveltlaan is een racebaan, er wordt heel hard
gereden, wat gevaarlijke situaties oplevert omdat dit een zeer kinderrijke
straat is. Maatregelen zouden hier zeer welkom zijn.
Ook meer controle op het tegen-het-verkeer-in rijden op de
Bloemendaalsestraatweg is geen overbodige luxe.
Voor mij is het onduidelijk waarom op de van Dalenlaan bij de
herstructurering, niet is gekozen voor fietspaden. De aansluiting met
Bloemendaal is ook erg onlogisch.
Waarom zijn landelijke wegen als duin en kruidbergerweg /
middenduinerweg / velserenderlaan 50 km gebied, terwijl de
brederoodseweg 30 km gebied is, andersom zou logischer zijn vanwege
bijvoorbeeld smalle doorgangen, wild, natuur en recreatie.
Wat is het beleid ten aanzien van de gladheidsbestrijding /
sneeuwschuiven in de woonwijk ? Het zou fijn zijn wanneer ook hier
wordt gestrooid
We zijn blij met de 70 km. Op de 208 en wat ons betreft mag dat eerder
beginnen voor santpoort n. Dus uit de tunnel . En wat minder hoeveelheid
verkeers borden , geeft ook rust in het verkeer !
Wustelaan smaller maken waardoor er rustiger gereden wordt. Op een
smalle weg wordt onbewust langzamer gereden en verbreden van het
trottoir aan de zuidzijde waardoor er aan beide zijde een normaal voetpad
komt ook voor kinderwagens en invalide-rolstoelen.
Ondanks de smallere weg toch veiliger voor fietsers
1 Aanpakken van de snelheid duivels op de Wijkerstraatweg in Velsen
noord.of maak een zebrapad voor het oversten van de\e weg.
2 Hoogte controle bij Velser tunnel beter afstellen: vrwachtwagens die nu
lager zijn dan 4 meter worden toch van de weg gehaald voor extra hoogte
controle en dit geeft veel vertraging. Maak de door rijhoogte 3,90 en stuur
hogere wagens naar de Wijker tunnel.
3 Verplicht TATA personeel om de reguliere wegen naar en van het werk
te nemen en niet door de dorpskern te racen.
Afgelopen jaar is de van rijswijkstraat en pelstraat heringericht rond het
plantsoen kan er geparkeerd worden in de parkeervakken alleen het
plantsoen ligt ook ongeveer 30 meter in de Duinvlietstraat en hier hebben
ze geen parkeervakken gemaakt zodat nu de auto's geparkeerd staan op de
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smalle stoep zodat deze compleet wegvalt terwijl er een nieuwe invaliden
op en afritten zijn gemaakt waar dus geen gebruik van kan worden
gemaakt omdat en ook spelende kleine kinderen kunnen geen gebruike
maken van dit stuk stoep en gaan dan om de auto's heen dit levert
gevaarlijke situaties op.
Aangezien alles keurig is opgeknapt op dit stuk na is dit een gemiste kans
en zou dit opnieuw bekeken moeten worden.
Bij de grote hout of Koningsweg te Velsen noord, wordt vaak heel hard
gereden, misschien optie voor snelheidspalen en er wordt ook doorgereden
bij oversteekplaats voor voetgangers. Ook hierbij graag aandacht voor dit
verschijnsel.
Dat er ook serieus naar Velsen noord gekeken wordt, in plaats van
hoofdzakelijk naar ijmuiden. De 30 km zones zijn letterijk een racebanen,
Vrachtwagens rijden dwars door het dorp, Hoogte portalen werken niet
meer. Hangjeugd overlast op stratingsplantsoen omdat het een lekker
donker plein is zonder verlichting!!!! En daarnaast dicht be de Dekamarkt
om Bier en andere sterke drank te halen, en achter te laten op het plein
waardoor de kleine kinderen niet veilig kunnen spelen. Het zou een stuk
schelen als er goede verlichting geplaatst wordt. Tevens is toezicht/harder
optreden door Politie en must.
De enquête ging voornamelijk over ijmuiden. Het was handiger geweest
als dat vooraf gefilterd was, scheelt tijd en onnodige antwoorden
De inwoners van Velsen Noord willen hun bus weer terug.
Die bus rijdt wel van station Beverwijk naar Tata-steel
zou dus Velsen Noord makkelijk mee kunnen nemen!
De regeling van de stoplichten vanuit Velsen Noord naar Beverwijk

Velsen-Noord

De velser tunnel

Velsen-Noord

De weginrichting op het Stratingplatsoen in Velsen Noord ter hoogte van
de basisschool is zodanig dat verkeer komende vanaf de Koningsweg
(Pontweg) vrijwel vanzelf de Duinvlietstraat ingestuurd wordt. Op het
eind daarvan, waar het éénrichtingsverkeer doorrijden verhindert, gaat al
het autoverkeer rechtsaf de van Rijswijkstraat in, die net op dat punt
kortgeleden versmald is. Dat leidt zeer regelmatig tot problemen, zeker als
het een vrachtwagen betreft. Die horen niet in Velsen Noord te komen,
maar bestemmingsverkeer komt er wel, zoals bijvoorbeeld ook de
vuilniswagen. Die moet op de kruising met de van Rijswijkstraat al steken
om de bocht om te komen. Als de kruising StratingplantsoenDuinvlietstraat anders wordt ingericht, meer zoals het vroeger was waarbij
de meest logische richting was om het Stratingplantsoen te volgen richting
Wijkerstraatweg dan zou dat veel problemen voorkomen omdat het
verkeer dan op bredere wegen blijft rijden.
Dit hele onderzoek is gebaseerd op velsen ten zuiden van het kanaal
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Duinvlietstraat aanpakken deze straat is niet ingericht als 30km-zone ook
parkeren de bewoners zo ver op de stoep dat de weg nog breder wordt dus
wordt er ook harder gereden, deze straat net zo inrichten als de van
Rijswijkstraat die onlangs is heringericht.
Een zg. Druppelstoplicht plaatsen op de oprit naar de velsertraverse
komend vanuit Velsen-Noord dit om tijdwinst van het sluipverkeer eruit te
halen.
Echt geen klagen maar die traverse is een ramp. Als het fietsverkeer op de
traverse groen licht krijgt zou het licht op de Velserweg ook groen moeten
hebben. Dan staan die paar auto's richting Tata steel maar een keer stil. Het
is de ergernis nummer 1 bij al het fietsverkeer. Daardoor ontstaan echt
gevaarlijke situaties van mensen die dwars over de Velserweg fietsen
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tussen de auto's door. Fietsers tegen de richting in op het fietspad naar de
traverse en dan ooknog eens drie naast elkaar en zonder licht. Het is echt
knokken om er door te komen. Er gaan ontzettend veel mensen van
Beverwijk naar Velsen en vv. Via de pont.Zij maken allemaal gebruik van
de traverse. Niet alleen scholieren. Ook heel veel volwassenen gaan dwars
over de Velserweg om naar het stoplicht te gaan.
Er moet meer gecontroleerd worden op auto's op de stoepen en hoeken van
de straten.
Honden uitlaters negeren de zakjes automaat vooral in de avond uren.
Er staat al maanden een hele grote camper geparkeerd in de banjaertstraat
te Velsen-Noord. De politie doet daar niets aan. De eigenaar beweert dat de
grond voor de garage zijn eigendom is, maar vogens mij is gewoon
openbare weg.
Gedurende de geplande renovatie van de Velsertunnel is het wenselijk dat
het verkeer door 1 tunnelbuis kan blijven rijden in 2 richtingen, zoals dat
nu geregeld in de avonduren het geval is. Anders worden alle andere
verkeersknooppunten in de omgeving zwaar belast en dat gedurende een
periode van enkele maanden. En dat zou leiden tot veel extra kilometers
voor het omrijden en vertragingen voor de bewoners om hun bestemming
te bereiken.
Graag iets doen aan het te hard rijden in de Wijkeroogstraat
Handhaving en controle op de snelheid in 30 km gebieden dit is zeer
bedroevend en er wordt niet of nauwelijks door de gebruikers aandacht
aan geschonken
Het enorme probleem met parkeren rondom het rode kruis
ziekenhuis,maar hopelijk is dat nu nog maar van korte duur.
Het fietspad langs de Kanaaldijk zou doorgetrokken moeten worden naar
de pont. Nu moet je het fietspad bij het "klaphekje" verlaten.
Het vrachtverkeer dat bij de tunnel tegen gehouden wordt en over de
wijkeroogstraat geleid wordt, veroorzaakt veel overlast en gevaarlijke
situaties. De straat is te smal, er staan altijd auto's geparkeerd, de
vrachtwagens zijn breed, de chauffeur rijdt vaak te hard (vanwege irritatie
wellicht), er lopen hier altijd honden en katten en kinderen. Al met al dus
een zeer onprettige situatie. Ook wordt de bestrating van de
wijkeroogstraat er niet beter op. Dit zou ik heel graag anders zien, evenals
veel andere bewoners van deze straat. Liefst een andere route voor het
vrachtverkeer. Allerliefst natuurlijk dat de chauffeurs beter opletten en
uberhaupt wegblijven bij de tunnel...
Hobbels uit de wijkerstraatweg halen....
Ik heb begrepen dat de Velsertunnel wellicht een jaar dicht gaat. Zelfs drie
maanden is geen optie.
Ja ze zullen in Velsen-Noord eens gaan kijken of er niet een mogelijkheid is
om voor de bewoners het eens leefbaarder te maken en niet alleen VelsenNoord als INDUSTRIE gebied te willen gaan gebruiken, zorg eens voor
wat meer winkels zou tegen over de ouderen wel zo netjes zijn, nu er geen
bussen meer rijden.
Ja, geen OV traject over de oude spoorlijn, maar bestaande knelpunten
oppakken. Wellicht soort van ringweg? Voor ontsluiting strand / haven
Lang parkeren bij de winkels Wijkerstraatweg in Velsen-Noord
ontmoedigen d.m.v. Gebruik parkeerschijf.
Maak de weg naar de pont weer vrij voor autoverkeer !!!
Maak een goed plan voor als de tunnel valt staat zodat je naar de
Wijkertunnel uit kunt wijken of laat op die momenten de pont vaker varen
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Meer 30 km zones in velsennoord

Velsen-Noord

Meer blauw op straat die de fietsers controleren die steeds weer door rood
rijden. Zeker bij overgang n197 vanuit velsen noord en beverwijk
Meer controle op fietsers met betrekking tot verlichting en gedrag.
Meer controle op naleving 30 km zone.
Meer controle op snelheid in Velsen-Noord.
Geen onnodig veel vrachtverkeer door Velsen -Noord door problemen met
de tunnel. Veel vrachtwagens worden nu van de snelweg gehaald vanwege
de hoogte en rijden via de Wijkeroogstraat terug naar de Velsertraverse en
vervolgens gewoon zonder problemen de tunnel in.
Met regelmaat rijden er nog vrachtwagens het laatste stuk van de
Wijkerstraatweg in.
Nee ,op de tunnel na is het vervoer-technisch zeer goed
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Nogmaals de fietskruising Wijkerstraatweg- Wijkeroogstraat- Andreaweg.
Weinig fietsers maken gebruik van het laatste stukje fietspad aan de
oostzijde van de Wijkerstraatweg. Velen steken de kruising diagonaal over.
Fietsers komende uit de Duinvlietstraat steken ook schuin de Andreaweg
over om op het fietspad te komen van de Wijkerstraatweg. Automobilisten
die in zuidelijke richting over de Wijkerstraatweg rijden en rechtsaf de
Andreaweg in willen rijden komen altijd in de knoop met de fietsers die
van en naar het westelijke fietspad van de Wijkerstraatweg fietsen en v.v.
Onveilige situatie voor voetgangers bij de spoorwegovergang op de
Andreaweg te Velsen noord. Aan de stoepzijde staat aan de noordzijde wel
een spoorboom maar aan de zuidzijde niet.
Op de fietspad tussen de Grote Hout of Koningsweg en het Pontplein
rijden regelmatig auto's! Wanneer de pont afkomt dan moet je als
medeweggebruiker goed opletten omdat merendeel denkt dat ze voorrang
hebben op het kruispunt Grote Hout of Koningsweg/fietspad en het
kruispunt Duinvlietstraat/Stratingplantsoen
Oversteek (lopend), vanuit Velsen Noord naar Beverwijk (en
omgekeerd)met de verkeerslichten
op de Velser traverse is te kort, je moet bijna rennen om de overkant te
halen voordat de auto's weer gaan rijden.
Pak de verkeersoverlast door zware vrachtwagens en hardrijders in
Velsen-Noord eens serieus aan.
Luister naar uw inwoners, die hebben vaak goede ideeën hoe dit te
verwezenlijken.
Pak verkeerd geparkeerde auto's aan, vooral die in de bochten staan, en
niet waarschuwen want dat helpt niet.
Parkeren strand Noordpier in Velsen Noord beter reguleren op drukke
dagen.
Snelheid controleren van auto's en scooters in Velsen Noord
(Duinvlietstraat en Wijkerstraatweg).
Pont !!!!!!!!!!!!!!
Snelheid automobilisten op grote hout of koningsweg, wenckebachstraat,
rijk de waalweg verlagen evr met drempels. Schouw afbreken is te
troosteloos voor woorden.guldewagenplantsoen herbestraten en
parkeerplekken maken zoals in de rest van VN dit is de. Enige straat die
niet is aangepakt
Snelheid's controle Wijkerstraatweg vooral in avond en ochtenden uren(is
een 30 kilometer zone)
Stoppen met het versmallen van hoofd verkeersroutes en weer gescheiden
(link en rechts van de weg) aanleggen.
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Toch wel het onderhoud van de straat, het duurt soms lang voordat het
gemaakt wordt als het iets minder erg is dan hobbel je soms erg en moet je
toch om kuilen en boomwortels heenrijden.
Velsen-noord heeft als grooot voordeel het intercity station Beverwijk naast
de deur te hebben de route erheen met fiets en als voetganger biedt weinig
kwaliteit. Smalle paden, fietsonvriendelijke kruispunten ( krappe
opstelruimte' absurd krappe bochten, verlichting t.o.v. Rijbaan minimaal)
Wijkeroogplantsoen is mogelijk een architectonisch plaatje maar de
fietsroute door het park is een slalomparkoer met haakse bochten en nabij
luchtschachten tunnel ondoordachte aansluitingen. Hoewel paden zowel
door voetgangers ( veelal om hond uit te laten) als fietsers worden
gebruikt, zijn ze erg smal.
Concordiaweg: positie fietser onduidelijk. Vanaf brug A22 prima fietspad
tot Polderweg maar daarna niets meer. Voorstel: zet fietspad door tot aan
kruispunt met eendrachtweg.
Parkeren in straten Ladderbeek en omgeving: zeer ongeordend en
rommelig veelal 2 wielen op de stoep: te weinig ruimte voor auto en fiets
wordt regelmatig knelgereden.
Noordersluisweg: rijbaan prima maar fietspaden deels erg smal en
verharding oncomfortabel of slecht ( overgangen bij inritten).
Reyndersweg: vormgeving monding fietspad levert veel parkeeroverlast
op. Graag pad gescheiden doortrekken bv tot aan uitzichtpunt.
Leeghwaterweg fietspad: verbinding naar Beverwijk bij enige drukte door
wachtend verkeer volledig geblokkeerd. Maak een beveiligde verbinding
naar het fietspad op de Parallelweg .
Verkeersknooppunt of weg verbeteren; eerst aan de fietsers denken.
Gemakkelijkste route ontwerpen, vaker aan twee kanten van de weg
kunnen fietsen zodat er minder overgestoken behoeft te worden.
Vragen zijn wel erg op de kern ijmuiden gericht en niet breed op de
gemeente Velsen.
Wat betreft de invoering van de blauwe zone in Velsen-Noord. (2014,
Wijkerstraatweg)
Mijns inziens is dat volstrekt onnodig.
Op de winkeltijden is er genoeg parkeergelegenheid op de
Wijkerstraatweg. De bewoners worden gedupeerd van de Wijkerstraatweg,
terwijl de Gemeente Velsen een nota heeft geschreven ook voor wat betreft
het aantal parkeerplaatsen per woning/appartement.
Het betreft hier een buurtsupermarkt met nog een paar winkels.
De inwoners van Velsen-Noord kunnen ook makkelijk met de fiets naar de
winkels toekomen.
Wat wil ik kwijt over verkeers zaken is,met de ov kaart reis je minder
als je oplaad, dan de vroegen streppen kaart.
Zou graag zien dat Velsen-Noord veiliger wordt en dat de criminaliteit
aangepakt m.n. De drugsdealers.
1. Repareer de ijmuider straatweg (slecht wegdek)
2. Maak (ontwerp !!) Van de Parkweg een 6 baansweg (Is heel moeilijk /
blijf van oude Dorp af)
3. Ontwerp een 4 baansweg langs het N.Zee kanaal (met ruimte voor 6
banen op den duur als het nodig mocht zijn)
Asociaal rijgedrag harder aanpakken !!! Ook van brommers
Breng de bootverbinding naar Amsterdam, welke per 1.1.2014 gaat stoppen
weer in de vaart. Dat is pas werken aan je bereikbaarheid
De afslag op de vernieuwde strandweg naar bijv. Restaurant ijmond is
onoverzichtelijk, is te smal en kan beter worden aangegeven. Men is er
voorbij voordat je het merkt !!
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De bootverbinding naar Amsterdam is te snel als niet rendabel
afgeschreven.hier had de gemeente wel iets meer z'n best voor mogen
doen!!
De frequentie van de bus 75 ophogen , en deze bus door de dorpskernen
laten blijven rijden ,in plaats van de geldverspillende Overbodige HOV
verbinding er door te drukken, zal het vertrouwen in de Velsense politiek
weer wat kunnen herstellen.
De investering in de snelle buslijn is weggegooid geld.
-Een nieuwe toegangsroute van ijmuiden via de oude spoorlijn in Driehuis
kan de drukte op de Parkweg onlasten en kan ingeval van een calamiteit of
blokkade van de tunnel voldoende soelaas bieden.
-Het wordt weer eens tijd om een doorsteek van de Herenduinweg naar de
Kromhoutstraat aan de orde te stellen. De natuurwaarde van het Kennemer
meer valt immers zwaar tegen.
De Lange Nieuwstraat terug in zijn oude stijl en geen voorangs weg meer.
Deze enquete gaat over de doorstroming, een andere enquete zou over de
veiligheid en overzichtelijkheid moeten gaan. Deze zaken moeten volgens
mij hand in hand gaan bij het maken van verkeersplannen.
Een heleboel. Een en ander heeft echter met opvoeding en mentaliteit te
maken en past niet in dit onderzoek!
Er is heel hard een nieuwe ontsluitingsweg voor ijmuiden nodig.
Waanzin dat er wel HOV komt wat heel veel geld kost en weinig behoefte
aan is en dat aan de andere kant de draagvleugelboot gaat stoppen waar
wel veel behoefte aan is
Er moet echt iets aan station Driehuis gedaan worden. De toegankelijkheid
is beroerd, het is onveilig (ik ben er al vijf fietsen kwijtgeraakt). Maak er
gewoon station ijmuiden-Driehuis van met een bus bij de trein en goede
toegangsweg.
Er wordt regelmatig te hard gereden in 30 kilometer gebieden.
Scooters rijden veel te wild over de waterloolaan, vondellaan, switchend
van fietspad, voetpad, rijbaan en weer terug. Rechtdoor over rotondes...
Erger mij nu weer heel erg aan medeweggebruikers op de fiets, die zonder
verlichting rijden, vaak op de lange nieuw ook nog op de stoep ipv op het
fietspad. Fietsers hebben overal lak aan en maken het op die manier ook
voor zichzelf onveilig. Politie rijdt erlangs en bekeurt niet ( ga maar eens
kijken op een doordeweekse dag om een uur of 8 in de ochtend)
Geen hov, te duur
Geen HOV. Te duur, te omslachtig en een verslechtering met de huidige
situatie (bus 75)
Geen jaren wachten met verbeteringen maar NU doen
Geen trein vbdn, Ferry wordt opgedoekt, slecht provinciebestuur, bus rijdt
naar Asd te vertragend Pleziervaart wil geen maststrijken dus brug open
en al het vracht verkeer staat stil, kost duiten !!!!, Strijk je mast !!!
Gewenste rotonde of stoplichten kruising van houtenlaan/ weg santpoortijmuiden
Graag goed na denken over de velser tunnel , moest vorige week naar
zieken huis en kon er gewoon niet komen, niet links om en niet rechts om.
Als het levenbedreigend zou zijn geweest had het fout afgelopen.
Graag het kruispunt Min.van Houtenlaan/Waterloolaan aanpakken en
daar een rotonde maken.
Heb nooit begrepen waarom op de parkweg het electronisch filebord niet
na het stop licht is geplaatst (dus niet bij de bushalte). Autos die uit Velsen-Zuid (oud Velsen) komen en naar de A9 willen rijden staan direct in de
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file als er zo als zo vaak een file staat. Rijders van uit ijmuiden
worden door het bord gewaarschuwd en kunnen een alternatieve route
kiezen langs Beeckestein of Amsterdam. Rijders uit Velsen-Z hebben
deze melding niet en rijden daardoor altijd op de file in waardoor in feite
file nog langer wordt.
Ijmuiden heeft maar één uitvalsweg. De tunnel loopt erg vaak vast en dan
ook de Stationsweg/Kanaaldijk/Sluisroute. Als er een keer een serieuze
ramp gebeurt in ijmuiden of in het kanaal zitten we als ratten in de val.
Ijmuiden heeft een tweede uitvalsweg nodig. Zeker nu Rijkswaterstaat de
tunnel 2 jaar lang gaat stremmen. We hebben vorige week kunnen zien hoe
dan alle verkeer vastloopt tot aan de sluizen aantoe.
Ik heb er erg veel moeite mee, dat er zoveel geld in een HOV lijn
geïnvesteerd gaat worden, en zie dat als een enkel speerpunt, ipv dat de
gehel bereikbaarheid/doorstroming van de gemeente verbeterd wordt.
Vb: meer pontafvaarten (en op tijd) zal een aantal automobilisten weer de
fiets laten nemen. Goede verbinding Amsterdam (draagvleugelboot?), 82
als regionet. Als het OV verbetert en er bv uberhaupt geen vrachtverkeer
meer door de Velsertunnel gaat, zijn we volgens mij al een heel eind op de
goede weg
Ik vind de roodlichtwachttijden wat lang. Ik begrijp dat dit goed is voor
oversteek voetgangers. Door de lange stoptijd gaan automobilisten iets
anders doen en vergeten op te trekken.
Ook staan een aantal stoplichten zodanig dat je tegen de zon in moet
kijken.
In die situatie is naar het rode licht te kijken vervelend en kijkt men weg.
Ik woon aan de Meervlietstraat dus de doogaande weg naar het
woonwagenkamp en sommige van die bewoners,vooral de motorrijders
rijden als een idioot door onze straat en zeker in het weekend geven ze
nogeens volop gas en dat op en Harley!!!!!!Vreselijk.Kort geleden is er nog
een op een paaltje geknald,hoef je niet te vragen waar dat door
kwam.Hopelijk wordt dat nog eens stevig aangepakt voordat er iets
gebeurt met iemand die daar echt niets aan kan doen!!!!!!!Veel sukses
hiermee.!!!!!
Ik zou het op prijs stellen, wij zijn toch al zo geïsoleerd, om een
rechtstreekse busaansluiting te krijgen met het centrum van Haarlem
Ja, ik heb nog een probleem. Wonende aan de 's Gravenlust (begin) worden
er aan de overzijde van de bebouwing in die straat dagelijks auto's van
carpoolers geparkeerd. Deze auto's staan deels of geheel op de stoep. Het is
al meermalen gebeurd dat een vrachtauto er niet door kan komen omdat
het te smal is door parkeren aan beide zijden. Je moet er niet aan denken
dat de brandweer er door moet komen. Meermalen heb ik op verzoek mijn
auto weggehaald voor vrachtverkeer. De carpoolers, die foutief geparkeerd
staan, zijn niet bereikbaar.
Ja, ik vraag me weleens af dat wanneer er iets ernstigs in de omgeving zou
plaatsvinden en iedereen zou proberen weg te komen we dan wel erg
weinig wegen naar 'buiten' hebben; Stationsweg/Parkweg en de
Heerenduinweg/Wateroolaan/ Vondellaan/Hagelingerweg. Best
griezelig.
Leg een light-rail op het tracé van de vroegere spoorlijn en de a.s. HOV, tak
hem bij Velsen Zuid af langs het kanaal naar a'dam Sloterdijk, en voedt het
geheel met kleine buurtbusjes vgl. Santpoort Zuid e.o. Hef de overbodig
geworden reguliere bus- en bootdiensten diensten daarna op.
Meer en betere controle van maximum snelheden, met name ook in 30-km
zones!
Nogmaals: de draagvleugelboot naar amsterdam terug!!
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Op parkweg richting rijksweg ontbreekt een voetpad (trottoir) over een
lengte van ongeveer 30 meter
Probeer a.u.b niet door ongebreidelde wegenaanleg de
verkeersdoorstroming te verbeteren. Leefbaarheid weegt inmiddels veel
zwaarder. Kleine verbeteringen in het bestaande wegennet zouden moeten
volstaan.
(I.h.b. Ben ik daarom TEN ZEERSTE tegen de snelle busverbinding met
Haarlem en verder richting Hoofddorp. De busbaan zou heel wat nu nog
mooie plekjes vernietigen.)
Rotonde maken bij pontplein rotonde bij hockeyveld en
oversteekgelegenheid verbeteren bij het hockeyveld.
Sluipverkeer Velsen Zuid onmogelijk maken!!!!!!!!!
Snelheid Stationsweg wordt te vaak overtreden. Vooral vroeg en laat op de
dag.
Als men dan eindelijk weer eens controleert,midden op de dag, is men
meestal heel snel klaar.
Kennelijk heeft men dan al weer voldoende bekeuringen uitgedeeld.
Stoplichten bij het Pontplein. Vaak hele lange wachttijden. Een mooie grote
rotonde, zou de doorstroming van het verkeer ten goede komen denk ik.
T-splitsing Lange Nieuw bij gar Schilder verkeer regelen met lichten?
Vaak wordt de snelheid in mijn buurt (villapark Velserbeek) veel te hard
gereden. Doe hier alstublieft iets aan!
Velsen fietsgemeente 2014!

Velsen-Zuid

Verlichting en verkeersveiligheid op de Amsterdamse weg en gebied
spaarnwoude, spaarnwoude is een sluiproute van velserbroek naar
amsterdamse weg, er wordt geraced in het recreatiegebied, als bewoner
komen wij haast de amsterdamse weg niet op, het raast maar door en hard!
Stoplichten en evt rotondes is echt een belangrijk aandachtspunt, soms
denk je wel dat spaarnwoude velsen-zuid een beetje vergeten gebied is
Verspilling van 70 miljoen aan HOV traject

Velsen-Zuid

Wat meer parkeergelegenheid voor gehandicapten

Velsen-Zuid

Weet zo gauw niet.

Velsen-Zuid

Wegen in Spaarnwoude (velsen-zuid) worden slecht onderhouden:
Gaten/scheuren in het wegdek, delen verzakt (o.a. Buitenhuizerweg),
kapotte lantaarnpalen (o.a. Genieweg), vele verkeersborden vuil, stuk of
verdwenen, geen snelheidscontroles waardoor veel overtreders max
snelheid, en vooral dat er niet wordt gestrooid en/of geveegd op de
doorgaande wegen.
Wellicht wat vaker handhaven op de Minister van Houtenlaan. Lawaai van
hardrijdende motoren en hoge snelheden van auto's
Zet alles op alles om tijdens spits de bootverbinding Velsen-Amsterdam
weer operationeel te krijgen via samenwerking met pontveren van het
GVB. Met name tijdens de ochtendspits, gezien de grootste drukte.
1.doorstroming velsertunnel. Met de huidige techniek moet het toch
mogelijk zijn om die te hoge vrachtwagens te stoppen voordat ze schade
aanrichten in de tunnel en weer een mega verkeersinfarct veroorzaken?
Onbegrijpelijk dat bijna dagelijks voor komt.
2.wilt u alstublieft stoppen met dat megalomane geldverslindende vrije
busbaan project!! Stop dat in meer fiets paden
3. Graag eens aandacht voor het logisc en optijd duidelijk aangeven waar
bromfietsers wel of niet mogen rijden. Dit is vaak volkomen onduidelijk
voor een bromfietser.

Velsen-Zuid
Velsen-Zuid

Velserbroek
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4, graag aandacht voor het aangeven van wandel enfietspaden en dat met
name waar er niet gefietst behoort te worden in parken en
wandelgebieden! Dit is meestal helemaal niet aangegeven. B.v
burgrijkerspark. Maar ook velserbeek,beeckestijn, duinen etc
Aanpak van de totale verstoppingen bij stremming van de Velsertunnel en
aandacht voor regelingen bij de renovatie van de tunnel. Regeling van
calamiteitenoprit naar de A9 om het verkeer weg te geleiden.
Alle die rotondes maken het beslist niet veiliger!
Openbaar vervoer binnen de gemeente kernen moet voor bewoners uit
onze gemeente veel aantrekkelijker worden. Pas als de lokale bus
aantrekkelijk is zal men in het openbaar vervoer stappen. Het lokale
autoverkeer zal dan automatisch afnemen en de veiligheid en
doorstroming zal sterk verbeteren.
Die snelle hoog waardige bus lijn die er komt zal daar niet veel aan
veranderen.
De drempels in Velserbroek, Grote Buitendijk aanpakken. Belachelijk hoog
Goed voorbeeld hoe het ook kan is de Langemaad
Als de gemeente wat wil doen aangaande de verkeersveiligheid dan is het
niet handig om ov te schrappen zoals de vleugelboot. Ook zou de
gemeente kunnen investeren in een transferium zoals succesvol gedaan is
met andere gemeenten en dan het korte traject optimaliseren,, echter is
daarvoor wel een reden nodig: namelijk bezoekers vanuit de regio en
daarbuiten die graag naar ijmuiden willen gaan wegens een trekpleister.
Hierbij valt overigens niet te denken aan iets wat "typisch" bij ijmuiden
hoort. Meer te denken valt om out off the box te denken, en van
leegstaande loodsen in het havengebied iets bijzonders te maken wat
bezoekers zal trekken over heel noord-holland en een stuk van engeland.
Wees ambitieus, investeer, laat goede ideeën uit de bevolking komen van
ondernemers die buiten de kaders denken, verloochen je afkomst en
verleden zeker niet maar houd hier ook niet angstvallig aan vast; voorbeeld
een vismarkt of bazaar met ijmuiden kenmerkende zaken kent iedereen nu
wel en trekt een bepaald publiek wat niet strookt met een (gewenst)
innovatief beleid.
Beetje jammer dat de hele enquete grotendeels over ijmuiden gaat. Wat
dacht u van verkeersproblemen in Velserbroek. O.a. Bij de 2 overgangen
van het fietspad Zwanembloemplantsoen!! Parkeerproblemen bij het
winkelcentrum!! Velsen bestaat uit meer kernen dan alleen ijmuiden
Besluiten wat u met de inmiddels afgesloten busbaan naar HaarlemNoord/Spaarndam gaat doen.
Betere fietsparkeermeubilair, de locaties zijn meestal OK, bijv
Langenieuwstraat, en staan goed in het zicht, je moet de fiets vast kunnen
leggen aan de beugels, voorwiel bescherming a/d beugels, rondweg om
het centrum 1 richting, HOV plannen zijn OK voor auto fiets bus
voetgangers,voor senioren minder steile en langere aflopende stoepranden
voor o.a rollators etc, onderhoud in Velsen is OK!
Betreft: Rotondes en voorrang. Het is jammer dat veel (jonge) fietsers de
verkeersregels niet kennen. Verkeer op de rotonde heeft voorrang deze
regel geldt ook voor fietsers.
Bij winterse omstandigheden svp VEEL meer aandacht voor traject
Westbroekerweg-Vlietweg. Dit wordt bij sneeuwval meestal te laat en zeer
slecht schoongemaakt. Ik ben hierdoor de afgelopen jaren al meerder
malen noodgedwongen thuisgebleven omdat de dijk met de auto niet over
te rijden was. Vorig jaar gebeurde het bovendien dat er volledig verkeerd
geschoven werd waarbij niet het fietspad maar de strook gras ernaast
schoongemaakt werd.
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Bushalte bij de busbaan zou prettig zijn
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Dat het bij de Lange Maad in Velserbroek nog steeds heel gevaarlijk, als je
van rechts komt heb je voorrang ook als fietser maar dat krijg je vaak
niet...het is een drukke doorgang voor schoolgaande kinderen
Dat met de infrastructuur rekening gehouden wordt met gehandicapten.
En dan vnl.. Voor mijn doelgroep blinden en slechtziende
De al jaren lang geleden tot fietspad omgebouwde Dammersweg wordt
nog vele malen per dag door auto's gebruikt vanaf de oostkant (daar staat
alleen een bord, geen afsluiting. Deze auto's komen dan ook weer terug
(gezien de afsluiting aan de westkant). Waarom wordt dit niet helemaal
afgesloten? Tractoren etc kunnen dan van de dammersboog gebruik maken
en waar nu de afgesloten bussluis is kunnen de afsluitpaaltjes komen.
Hierdoor is het voet en fietsverkeer verschoond van al deze illegale auto's.
De bottleneck is de Velsertunnel. En ik vrees met grote vreze de geplande
afsluiting van de Velsertunnel in 2015. Een maandenlang verkeersinfarct
ligt op de loer. Maar daar zijn de beleidsmakers natuurlijk al lang mee
bezig. Hoop ik.
De drukte van sluiproute Hofgeesterweg en dan richting Oostlaan en ook
richting 't Speijk zorgt voor overbelasting van de weg!!! Hierdoor slecht
wegdek voornamelijk de zijkanten. Voor fietsers en wandelaars geen
veilige plek om te kunnen fietsen of lopen. Zou hier eens goed naar
gekeken en verbetert worden?
De fietspaden worden steeds smaller door het slechte onderhoud van de
beplanting er om heen. Bomen/bosjes/onkruid
De Gemeente zal zich moeten beraden hoe ambulance of brandweer bij
calamiteiten, snel op de plaats moet komen, zeker als verkeer richting
Velser tunnel in de hele gemeente vaststaat.
De door Rijkswaterstaat voorgenomen sluiting van de Velsertunnel in 2014
en 2015 is natuurlijk een crime! Dat kan echt niet!! Dat moet echt op een
andere manier gebeuren.
De problemen met de Velsertunnel door Rijkswaterstaat heel snel laten
oplossen, want de Gemeente Velsen kan al dat verkeer niet aan.
De slechte tot geen controle op de fiets en wandelpaden waar de brommers
scheuren dat vind ik een slechte zaak alleen de rollerbank helpt hier niet
tegen
De straatverlichting die niet brandt als scholieren naar school gaan of al uit
gaat in de herfst/wintertijd
De verlichting van het fietspad vanaf het Delftplein richting Velserbroek is
vaak uit. Dit vind ik onprettig als ik op de fiets zit. Maar misschien is dit de
gemeente Haarlem wel.
De wijze waarop het winkelcentrum in Velserbroek door fietsers en
bromfietsers onveilig wordt gemaakt. Men heeft totaal GEEN respect voor
de bejaarde en de kleine kinderen hierin.
De zebra paden niet direkt bij de afslagen van de rotondes maken maar
ongeveer 20 meter verder geeft minder kans op kop en staart botsingen op
de rotonde.
De zeer gevaarlijke verkeersdrempels die in de gemeente worden
aangebracht. Het verkeer rijdt keihard tussen de verkeersdrempels en het
remt er vlak voor de drempel weer af.
Directe aansluiten vanuit Velserbroek op A9 zou voor de omgeving heel
wat verkeershinder schelen
Doorstroming op pontplein, er staan vaak auto s voor de pont te wachten
waardoor je er als je van de parkeerplaats komt niet weg komt
Doorstroming Velsertunnel!! Regelrecht drama!!
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Doorstroming verkeer pontplein kritisch bestuderen en stoplichten nog
beter afstellen op het verkeersaanbod
Dubbele voorsorteervakken richting velserbroek werkt niet.
Als je de linkerbaan pakt drukken ze je het liefst van de weg af alsof je een
voordringer bent.
Terwijl je juist optimaal gebruik maakt van de sorteervakken zoals ze
bedoeld zijn.
Dit heeft meer te maken met de nederlandse instelling omtrent
voorsorteren en invoegstroken.
Een bus van Velserbroek naar station Santpoort Noord zou handig zijn.
Er staan vaak auto's in Velserbroek op de stoep geparkeerd, dat is lastig als
(slechtziende) voetganger
Een eenduidiger beleid in voorrangregels ten aanzien van
fietsers/voetgangers in Velserbroek. Vaak staan er haaietanden die vanaf
de ene kant voor de voetgangersoversteek staan en vanaf de andere kant na
de voetgangersoversteek. Dat schept onduidelijkheid en ook ten aanzien
van fietsers valt er veel te verbeteren op dat gebied.
Ik ben bereid hierover aanwijzingen te geven: pellie1@hotmail.com
Eindpunt lijn 3 naar Dennekoplaan laten rijden.
Enquete is erg gericht op verkeersveiligheid van fietsers. In de praktijk
nemen fietsers en voetgangers het niet erg nauw met de verkeersregels
waardoor onveilige situaties ontstaan.
Overal 30 km zones levert alleen maar verwarring op. Mi minder 30 km
zones (wel bij scholen natuurlijk), maar wel handhaving in deze gebieden!!!
Er wordt keihard gereden over het verlengde van de Dammersboog
richting het ben. Het is nu een 50 KM weg, maar mensen rijden hier omdat
ze de wijk uitgaan of binnenkomen wel vaak wel 60 km per uur. Geeft niet
alleen geluidsoverlast, maar geeft ook zeer onveilige situaties. Tevens ben
ik zeer ontevreden over het handhavingsbeleid van de gemeente. Wekelijks
staan in onze wijk auto's op de stoep op plaatsen waar het heel duidelijk is
dat je er niet mag parkeren. De hele wijk is vergeven van de
verkeersborden, maar ik heb de afgelopen 10 jaar nog nooit een agent
gezien die boetes uitdeelde voor overtredingen. Ik heb mij vertrouwen in
de gemeente verloren, want ondanks dat wij dit al meerdere keren hebben
aangekaart, wordt er geen actie ondernomen. Daarbij wil ik uitdrukkelijk
vermelden dat er genoeg parkeerplaatsen zijn in onze wijk, maar sommige
mensen zijn gewoon te beroerd om hun auto even iets verderop te
parkeren. Waar een overheid niet optreedt en handhaaft, verliest de burger
het vertrouwen in die overheid en neemt de bereidheid af om zelf op
contructieve wijze bij te dragen. Velsen laat je eens zien!!!
Er zou een afslag moeten komen van de a9 naar Velserbroek. En de
busbaan die niet in gebruik is bij dammersboog, , veranderen in een auto
weg.
Fietspaden die dwars door velserbroek lopen (zoals zeilpad) zijn
levensgevaarlijk. Doordat het fietspad hier en daar gewone straten kruist
waar het zicht slecht is gevaarlijke situaties en ongelukken ontstaan.
Fijn dat er in de gemeente Velsen zoveel aandacht is voor de fietsers en
goede fietspaden.
Hopelijk wordt er deze winter ook goed gestrooid op de fietspaden zodat
er ook dan gefietst kan blijven worden. Dan denk ik ook aan het stukje
"nieuw fietspad" aan De Kamp in Velserbroek, wat op de oneven kant
kruist met het fietspad Hugaardskamp/Swoerkamp!! Dit is namelijk een
iets bolle weg met stenen, wordt snel glad omdat er ook autos over rijden
om te parkeren.
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Gaarne een veiliger oversteekplaats maken over de Velserbroeksedreef van
de Spitsaak naar het park ivm overstekende schoolgaande kinderen
Gaarne meer controle op fietsverlichting. Misschien een TIP fietsers en
voetgangers in de wintertijd een veiligheidshesje laten dragen met
reflecteren stroken.
Fietsers dragen meestal donkere kleding en geen verlichting. Bij een auto
wordt dat wel bekeurd, waarom dat niet bij fietsers, terwijl ze veel
kwetsbaarder zijn. Of de boete voor fietsverlichting net zo hoog maken als
voor een auto.
Graag rechtstreekse busverbinding van Velserbroek naar strand en
zeewijkerssss.
Gratis en veel parkeergelegenheid is het sterkste punt van ijmuiden t.o.v
Haarlem en Beverwijk
Handhaving 30km-zones, vooral in weekenden en in spitsuren

Velserbroek

Herenduinweg stuk naar zeewijk 70km zone maken

Velserbroek

Het aanpakken van parkeren op de hoeken van fietspaden in Velserbroek.
Hierdoor wordt het fietspad onoverzichtelijk
Het Akenpad wordt door fietsers bereden maar is een voetpad. Ik word
regelmatig voor de sokken gereden met de kinderwagen, en krijg een grote
mond van de fietsers. Kunnen daar hekjes komen vanaf de speeltuin en De
Zeiler gezien?
Het gedeelte van de Dammersweg waar auto's rijden een voetpad en
fietspad aanleggen.
Het havengebied herindelen.
De oude gebouwen en loodsen doorlichten waarvoor het gebruikt wordt.
Het gebied ziet er armzalig uit. Vooral mensen buiten de gemeente komen
daardoor niet naar het strand.
Advies renoveren. Proberen meer hoogwaardige maak industrie aan te
trekken.
Meer (vis)restaurants en hotels rondom het havengebied creeeren. Er zijn
zat toeristen die van de boot uit Newcastle komen en willen overnachten
en uiteten.
De gemeenteraad komt als een besluiteloze groep mensen over. Renoveer
gewoon het winkelcentrum en creeer een toekomstvisie. Pieter Vermeulen
museum idem dito. Er wordt teveel gepraat en geen daden verricht. Het
maakt niet uit welke partijen in Velsen aan de macht zitten. Want de
besluiteloosheid bestaat al tientallen jaren.
Het laatste jaar ben je pas een echte Ijmuidenaar als je weet hoe je van A
naar B moet komen.
Het parkeerbeleid: in Velserbroek zijn zeer vage parkeervakken waardoor
mensen vaak over meerder vakken parkeren, waardoor er onvoldoende
gelegenheid is en er dus parkeerbonnen uitgedeeld worden. Kunnen de
parkeervakken duidleijker aangegeven worden??
Het parkeren van busjes of hoge auto's vlak bij hoeken van straten
waardoor het zicht bij auto's en fietsers belemmerd wordt. Hoekhuizen
hebben vaak een hoge heg aan de zijkant van het hoekhuis waardoor ook
het zicht, zowel voor auto's als fietsers, wordt belemmerd.
Het uitbreiden van het strooigebied naar 't Spijk, Laaglandersluisweg. Een
veel gebruikte weg. Duidelijkheid scheppen voorrang aansluiting
zeilmakerstraat/ meubelmakerstraat kort op afrit n208.
Het vrachtverkeer uit de Velsertunnel bannen door een aansluiting te
maken op de A9 zodat het vrachtverkeer ten alle tijden gebruik kan maken
van de Wijkertunnel. Daarmee zal het verkeersleed m.b.t. De Velsertunnel
in de ijmond tot een minimum beperkt blijven.

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
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Velserbroek
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Het winkelcentrum Velserbroek is voetgangers terrein en verboden voor
fietsers, maar zeer veel jeugdigen (12-25 jaar) lappen dat compleet aan hun
laars!!!
Het zebrapad tegenover het winkelcentrum Velserbroek is een zeer
gevaarlijke plek. Vooral automobilisten die van de Zon Bastion komen
aanrijden minderen geen snelheid en trekken zich weinig aan van het
zebrapad of remmen heel laat.
Het zou bij rotondes volgens mij beter zijn als de auto,s voor het fiets-en
voedpad moeten stoppen zodat je veiliger kunt oversteken.
Negen van de tien auto,s geven geen richting aan en rijden zonder te
stoppen de rotonde op.
Het zou fijn zijn als de verkeersoverlast en de gevaarlijke situatie voor
voetgangers op de Zadelmakerstraat in de Velserbroek aangepakt zou
kunnen worden door bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer. Er zijn elke keer
bijna aanrijdingen/opstoppingen bij de Kringloopwinkel en bij de
sportschool en veel parkeeroverlast.
Het zou handig zijn als men in de auto richting aangeeft bij het verlaten
van de rotonde. Als men dat niet doet, wacht het andere verkeer soms
nodeloos, en weten de fietsers ook niet waar ze aan toe zijn .
Hoop dat parkeren in ijmuiden in de toekomst gratis blijft en aub geen
parkeergarage.
Eigenlijk gaat er al teveel verkeer op de 2 toegangswegen naar ijmuiden het
staat regelmatig vast of stapvoets voor allebei de wegen.
Hov
stoppen met hov geen energie en vooral geen geld meer aan besteden.....
Ik ben zeer tegen de komst van de HOV!
Ik heb er heel veel moeite mee dat in woonwijken alle plekjes, op stoepen ,
in bochten enz. Volstaan met geparkeerde auto's. De wegen worden
hierdoor erg smal, en kruispunten onoverzichtelijk. Ik zou graag willen dat
er een oplossing komt voor het parkeren van 2e, 3e en soms ook 4e auto's
van eenzelfde adres.
Ik heb wel een idee hoe ik de kruisingen van het fietspad
zwanenbloemplantsoen veiliger zou maken
Ik hoop dat de gemeente velsen wel het auto verkeer door het centrum van
de steden laat rijden .
Anders krijg je het zelfde als in haarlem veel winkeliers gaan weg omdat ze
minder bezoekers krijgen door afsluitingen van toegangswegen
Ik kan niet wachten totdat auto's verplicht zijn uitgerust met een
automatische cruise-control en dat brommers / snorfietsen van de
fietspaden geweerd worden.
Niet enkel voor mijzelf, ook voor fietsende kinderen bijvoorbeeld!
Ik vind dat de bussluis in Veserbroek open mopet. Dat is beter voor de
doorstroming in Velserbroek, nu onnodig drukverkeer op o.a.
Vormaadweg, en richting Haarlemw.th.
Ik vind het ontzettend lasting dat met name in Velserbroek, waar ik woon,
zo ontzettend veel problemen zijn om je auto te parkeren. Ik ben er
voorstander van om een vaste parkeerplaats te kunnen huren/kopen. Het
is nu zo dat ik in een straatje woon waar 12 huizen staan, 15
parkeerplaatsen zijn en ongeveer 20 auto's in het bezit zijn van de
bewoners. Als dan ook nog de mensen uit de aangrenzende straten hun
auto in jouw kleine stukje parkeren dan is er bijna geen mogelijkheid om je
auto nog fatsoenlijk te kunnen neerzetten.
Misschien gezinnen belasten waar meer dan 1 auto's op 1 adres staan
ingeschreven.
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Ik zie graag z.s.m. Verbetering van het verouderde winkelcentrum
Velserbroek.
Ik zou graag zien dat in Velserbroek alle kruispunten eens nader bekeken
worden op verkeersveiligheid en correctheid. Het is ook vreemd dat
wanneer je vanaf 1 kant Velserbroek binnen komt je een bord 30 km zone
ziet, maar verder nergens. Ook niet wanneer dit gebied op zou moeten
houden. Met correctheid van de weg bedoel ik hoe ze zijn aangelegd. Kijk
maar bij het winkelcentrum, in-/uitritten van de parkeerplaats liggen
midden in flauwe bochten waar je, als er een tegenligger op de
paarkeerplaats staat,je heel scherp in moet sturen om de parkeerplaats
op/af te komen. Dammersboog is net zo overzichtelijk als de Lange
Nieuwstraat door de fietspaden.
In de wijk is 30 km zone. Wordt veel te hard gereden. In onze straat bij een
speelplein maken hobbels geen verschil. Veel jonge kinderen. Is wachten
tot het een keer echt mis gaat. Misschien borden plaatsen dat ze
kinderspeelplaats naderen.
Ipv meer (te hoge) drempels op doorgaande wegen, méér handhaven!
Ook in 30km gebieden !
Ja maar niet in de gemeente Velsen maar meer in Haarlem
Jaaaa, het vernieuwde kruispunt in Velserbroek bij de stoplichten. Je komt
met 2 rijbanen aan en wordt dan naar 1 baan geleid. Op zich gebeurt dat
natuurlijk vaker, maar voorheen was de linker rijbaan voor centrum
velserbroek en rechtsaf naar de Gamma etc. Nu is het 1 grote ellende met
samenvoegen en de doorstroming is veel slchter geworden.
Kan het fietspad tussen moerbergplantsoen en Lange Nieuwstraat geschikt
gemaakt worden voor het fietsverkeer in beide richtingen. Dat voorkomt
oversteek Planetenlaan en Gijzenveltplantsoen alsmede bevordert het een
betere doorstroming van het autoverkeer.
Kruising Platbodem-florapad, alwaar het uitzicht wordt belemmerd door
de begroeiing.
Platbodem, alwaar het voetpad van 1.50 meter breedte door de begroeiing
is teruggebracht naar 0.60 meter.
Kruispunt in velserbroek bij het laatste plan is erg gevaarlijk
Laat de velsertunnen afsluiten voor vrachtverkeer! Die kunnen velsen
noord ook bereiken langs dea9 afslag Beverwijk.
Laat vooral de politie nog meer hun best doen in het verkeer,overal wordt
te hard gereden,door auto,s,scooters,bromfietsen etc. Dagelijks zie ik veel
fietsers zonder licht rijden en dagelijks zie ik de schoolgaande
kinderen,met twee,drie of met meer naast elkaar rijden,tot ergernis van het
andere verkeer.wat ik dagelijks zie,dat moet de politie toch ook zien,maar
het valt mij op,dat er zo weinig politie te zien is,overdag en s,avonds,kost
waarschijlijk te veel.
Meer controle op snelheid westbroekerweg
Meer handhaving op de snelheid van bromfietsen en motoren (die er
mogen) op de Dammersweg
Meer ontsluitings wegen voor ijmuiden en Velserbroek. Meer wegen is
minder verkeer. Rotondes zouden volgens een ander principe gemaakt
moeten worden. Het huidige principe van een rotonde is nu een chicane in
een doorgaande weg.
Meer snelheidscontrole in 30km gebied
Met vrees zie ik de komende jaren tegemoet ivm reparatie Velsertunnel.
Iedere zondag rijd ik naar Alkmaar en terug.
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Minder drempels aub, het is slecht voor het milieu (afremmen/optrekken)
en slecht voor de auto. Verder zou er meer gekeken moeten worden naar
verkeerd geparkeerde auto's, en afgesloten wegen zoals achterin
Velserbroek waar voorheen een busbaan liep openen voor verkeer.
Omrijden kost veel tijd en onnodige brandstof en dus slecht voor het milieu
Misschien is het verstandig om in sommige fietspaden snelheidsremmende
maatregelen te nemen en dan vooral voor snorfietsers en brommers. Zij
rijden erg hard en houden vaak geen rekening met overig verkeer zoals
fietsers en kruisende auto's. Voorrang hebben betekent nl niet altijd dat je
het ook krijgt en als je erg hard rijdt ben je voor automobilisten niet altijd
zichtbaar op bepaalde punten.
Mooiere beplanting met goede kleuren en uitstraling van de rotondes
Motorfietsen die illegaal gebruik maken van fietspaden, m.n. Het fietspad
tussen De Zeiler en Westlaan (Dammersboog)!!!
Na het asfalteren van het viaduct in Driehuis zijn er geen strepen langs de
linker en rechterzijde van de weg meer aangebracht, in deze donkeren tijd
is het verstandig om nieuwe lijnen te trekken.
Nogmaals, goede rechtstreekse aansluiting maken naar A9 snelweg vanuit
Velserbroek!
Onderhoud fietspaden kan beter
Ontsluit Velserbroek ook naar de Vergierdeweg in Haarlem via
Dammersboog/busbaan.
Openen van bus sluis in de Velserbroek voor overig verkeer
Parkeeromstandigheden voor slecht ter been zijnde ouderen bij hun huis
met minder ongemak van dure keuringen mogelijk maken
Parkeerproblematiek Velserbroek aanpakken, ik zou graag in mijn eigen
straatje willen kunnen parkeren als dat niet teveel is gevraagd. Ben een van
de weinige met "slechts" 1 auto, ik pleit voor gereserveerde plaatsen in
bepaalde straten/wijken.
Parkeren industrieterrein Velserbroek is rampzalig
Planetenweg is te smal gemaakt je moet vlak langs de geparkeerde auto's
geen uitwijk als er spoedeisende hulp komt.
Schiet me momenteel niets te binnen.

Velserbroek

Slecht wegdek oostkant van station santpoort noord, aan de kant van de
dreef
Sluizen is drama met infarct, zou bij zonder helpen als iemand daar eens de
stoplichten gaat bedienen. Daarnaast kruising grote hout of koningsweg ,et
tatasteel breedbandweg.
Verkeer lichten zijn gelijkgeschakeld, waardoor met wachtwissel enorme
file vanaf tunnel ontstaat en er soms welgeteld 1 of 2 auto s vanaf de grote
h/k weg komen, - onbegrijpelijk
Te frequent opstoppingen voor de Velser tunnel

Velserbroek

Tja, meer parkeerplekken in velserbroek (kerkenmaaijerskamp)

Velserbroek

Veel van de aanpassingen aan de wegen die ik de laatste jaren heb gezien
heb ik met verbazing bekeken.
Ik begreep ze meestal niet en vond het meestal totaal weggegooid geld.
Bochten maken in rechte wegen, wegen smaller maken, het zal best een
hoger doel dienen maar het gaat aan mij voorbij. Ik geloof totaal niet in
veiligheid door dat soort maatregelen. Het maakt de wegen alleen maar
minder veilig vind ik, en de doorstroming minder effecient.
Verkeersveiligheid bij de Beekvliet in velserbroek. Doordat er onvoldoende
fietsenrekken lijken te zijn bij de Beekvliet-II aan de Aletta Jacobsstraat

Velserbroek

Velserbroek

Rapportage Onderzoek Verkeer – Gemeente Velsen – januari 2014 - DUO Market Research

354

Onderzoek Verkeer

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek

Velserbroek
Velserbroek

worden fietsen tegen het rek van het schoolplein geplaatst. Hierdoor kan je
met kinderwagen of kleine kinderen niet op de stoep lopen en moet je dus
gedwongen over het fietspad. Is dit toevallig om 15.00 uur, als de school
uitgaat, dan is het helemaal oppassen, omdat de kinderen niet erg goed
uitkijken. Ik snap niet dat er geen fietsenrekken worden geplaatst op het
grasveldje aan de kant van het water. Ik heb de schoolleiding daar ook al
eens naar gevraagd, maar die zei dat dit niet mag van de gemeente?
Verkeersveiligheid in de De Marotstraat thv kinderdagverblijf. Er wordt
hard gereden, gebruikers van het kdv zorgen voor parkeer overlast door de
parkeren op de stoepen en op de weg. Gebruikers van het kdv zorgen voor
zeer veel parkeer parkeerschade aan de auto's van de bewoners. Wie gaat
deze schade vergoeden? Gebruikers en personeel zorgen dat bewoners niet
bij hun eigen huis kunnen parkeren. Er wordt door de gemeente te weinig
gedaan aan dit probleem! De gemeente staat niet open voor aangedragen
oplossingen. Door een fout van de gemeente tijdens het ontwerpen van
deze wijk zitten de bewoners met de problemen en duizenden euro's aan
schades! Wanneer komt er nu een goede oplossing naar ieders
tevredenheid?
Verlichting Slaperdijk en fietstunnels in Santpoort en bij Slaperdijk zijn
donkere stukken, Voelt onveilig vooral omdat het dan zo donker is
Vieze verkeersborden/borden die bijzondere plaatsen moeten aangeven
Onverzorgde bermen in de gemeente
Doorstroming/ file Velsertunnel door vrachtwagenchauffeurs die niet
kijken/ luisteren
Voor fietsers is de fly-over aan de rijksweg richting beeckestijn erg
gevaarlijk auto, 's rijden erg hard en is slecht verlicht.
Voorkom onnodig kilometers omrijden en daardoor toename verkeer in
kern velserbroek. Stel busbaan op voor verkeer
Voorrang voor langzaam verkeer met een maximum snelheid van b.v. 25
km per uur in de woonomgeving.
Gescheiden wandel-fiets paden.
Waar 30 km/u handhaaf daar ook 30 km/u ! !
Waar blijft de snelbus naar Haarlem.
Jammer dat er geen goede busverbindingen zijn naar Santpoort en Driehuis
en al helemaal niet naar één van beide treinstations.
Wat is de fietsroute om bij het oud-papier en plasticpunt te komen op de
parkeerplaats achter de Vomar in v'broek? (als je bijv. Vanaf de
velserbroekse dreef komt)
We zijn blij met nieuwe fietstunnel onder de A9 van Velserbroek naar
Spaarnwoude. De situatie van het autotunneltje bij zijkanaal B om van
Velserbroek naar boerderij zorgvrij te komen is echter slecht. Het weggetje
naar de tunnel langs de A9 is te smal en moet gedeeld worden met fietsers
en voetgangers. Andere routes gaan veel te ver om. Daarnaast ook zorgen
over mogelijke ontsluiting van toekomstig Landal Greenpark in deze regio.
Het is allemaal erg groen/rustig etc.
Weinig vragen over situatie in velserbroek. Uitvalswegen druk.
Aansluiting A9 zeer wenselijk
Wij hebben in Velserbroek een fietspad dat uitkomt op een soort
parkeerplaats maar dat is direct de doorgaande weg. Het is voor de fietser
iet duidelijk te zien en voor de automobilist niet goed te zien of er een
fietser aankomt. Geregeld hebben wij bijna (en al 2 keer echt) iemand op de
motorkap gehad. Er stonden ooit paaltjes (rood met wit gestreept) ik zou
deze weer terug plaatsen zodat het voor de fietser meer zichtbaar is dat er
een weg aan komt en er dus verkeer aan kan komen.
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Zebrapaden meer (beter) laten zien voor automobilisten.

Velserbroek

Zorg ervoor dat de combinatie Kanaaldijk, Heerenduinweg en Lange
Nieuwstraat belangrijke verkeersaders blijven, met veel makkelijk
doorgaand verkeer. Geen belemmeringen opleggen. Laat
verkeersdeskundigen niet 'spelen' met de Lange Nieuwstraat.
Zorg voor minimaal een gelijkwaardig alternatief voor de verdwijnende
Fast Ferryverbinding naar Amsterdam. Bus is GEEN alternatief!

Velserbroek
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