IJmuiden, 12 april 2017.
Inspraakdocument bij de sessie van de gemeenteraad Velsen.
Geachte leden van de gemeenteraad.
1. Mijn naam is Angelien Hensen. Ik vertegenwoordig de
Vereniging IJmuiderstraatweg en ook ben ik lid van het
Wijkplatform IJmuiden Noord.
2. In november 2016 hebben wij, namens de bewoners van de
IJmuiderstraatweg, onze volledige zienswijze reeds ingediend.
Wij maken bij deze gelegenheid vooral
verkeersveiligheidsheids bezwaren tegen de komst van een
zgn. kleine ringweg om het centrum van IJmuiden, via een
doorsteek door het Van Poptaplantsoen.
3. Wij zijn absoluut tegen uitbreiding -met 1000 stuks- van
het aantal motorvoertuigen wat elke dag over onze straat zal
gaan. De verkeersveiligheid wordt daar niet beter van.
4. Volgens de bewoners is de IJmuiderstraatweg onveiliger
geworden sinds de herinrichting.
5. Reeds in 2011 hebben de bewoners bezwaar gemaakt tegen
de onlogische inrichtingsvoorstellen en de verkeersveiligheid.
Met deze bezwaren is niets gedaan door de gemeente.
6. Een schets van de verkeersonveiligheid:
Voor veel gedragingen moeten de bewoners van de
IJmuiderstraatweg en omliggende straten de weg oversteken:
bv. om naar het verplichte fietspad te komen, om de hond uit
te laten, om de vuilniscontainers klaar te zetten, doch er zijn
geen zebrapaden.

Ook voor het parkeren moet men soms oversteken. Door de
versmalde rijbaan is het bovendien gevaarlijk in- en
uitstappen. Ook ijsvrij maken van de zijruiten van de auto in
de winter is een hachelijke onderneming. Passerende
automobilisten moeten uitwijken naar de andere weghelft of
soms zelfs stoppen.
7. Het zicht vanuit de zijstraten is zeer beperkt. Er zijn geen
middenbermen bij elke kruising. Verscheidene malen hebben
we om spiegels gevraagd, maar de gemeente geeft 0 op het
rekest.
8. Snelheidscontroles hebben uitgewezen dat er vaak te hard
gereden wordt.
8a. Al met al kunnen we concluderen dat de
verkeersveiligheid niet is toegenomen. Wat ook niet zal gaan
gebeuren als deze weg nog intensiever gebruikt gaat worden.
9. De milieu- en geluidsoverlast is niet alleen het resultaat van
het verkeer op de IJmuiderstraatweg, maar natuurlijk ook van
het verkeer op de Kanaaldijk en verder zijn er nog tal van
andere omstandigheden die ons leefmilieu nadelig
beïnvloeden. Dat is de bekende opeenstapeling, waar wij niet
gezonder van worden.
11. De heer Zwakman is hier verder op ingegaan .
12. Nog iets over nut en noodzaak van het ontlasten van de
Lange Nieuwstraat.
Om nou de vermindering van autobewegingen op de Lange
Nieuwstraat, af te wentelen o.a. op de toch al zwaar belaste
IJmuiderstraatweg is voor veel bewoners niet acceptabel.

Vandaar de slogan: Een ding: hier geen kleine ring.
13. Tot slot vragen wij u,
om de nieuwe situatie na de voltooiing van de heringerichte
Lange Nieuwstraat nog een langere tijd aan te zien, voordat er
een beslissing komt over de doorsteek door het Van
Poptaplantsoen.
Wij wensen u wijsheid bij het nemen van een besluit.
Dank voor uw aandacht.

