Onderwerp: Gevaarlijk kruispunt Slaperdijk Velserbroek/openbare ruimten
Geachte wethouder van de gemeente Velsen en wethouder gemeente Haarlem,
Het fietspad van Santpoort-noord richting Spaarndam is een zeer druk bereden route,
woon-school en recreatie. Ik zelf maak ook veel gebruik van dit pad om naar
Velserbroek -Spaarnwoude en Spaarndam te gaan. Het betreffende kruispunt is altijd
kritisch voor zowel automobilisten als kwetsbare wielrijders, met kinderen is het altijd
nodig om af te stappen en lopend via de vluchtheuvel oversteken. Het autoverkeer uit
Velserbroek komend van de verhoging (Slaperdijk) richting Haarlem-noord met voor dit
kruispunt te hoge snelheid naar dit kruisende fietspad, want ze hebben toch voorrang
boven andere weggebruikers, met catastrofes te gevolgen, met regelmaat gebeuren
hier nare situaties.
Zondagmorgen ca. 11.00 uur is onze dochter door een automobiliste aangereden.
(mogelijk afgeleid door ??????) Onze schoonzoon was het kruispunt reeds gepasseerd
en onze dochter reed daar vlak achter, achterkant fiets geraakt, kind in de berm
elleboog gebroken ribben gekneusd diverse schaafwonden, met ambulance naar het
Rodekruis ziekenhuis dus droefheid alom.
Ik zal niet de eerste zijn die melding maakt van zeer knullige oplossing van de
ontsluiting Velserbroek. Door politici wordt al meer dan 25 jaar gesproken om de
situatie te verbeteren voor de Velserbroekers, in IJmuiden worden hele woonwijken
adequaat gerenoveerd met middelen uit de begroting van de gemeente Velsen echter
dit kruispunt kan met relatief wijzig kosten worden verbeterd.
- 30 km zone incl. handhaving
- afsluiten voor auto verkeer behalve politie - ambulance - brandweer.
- ongelijke kruising fietspad verdiept en autoverkeer op het zelfde niveau als de reeds
aanwezige slaperdijk.
Ik hoop dat mijn bericht een bijdrage is tot het realiseren van een adequate oplossing
voor dit kruispunt.Ook het procesverbaal dat is opgemaakt door de politie van dit
incident is een bijdrage naar de adequate oplossen voor dit kruispunt.
De eventuele blijvende persoonlijke schade is groot en zou te wijten zijn aan de
politiek.
Afzender,
M. Themmen

