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1. Opening en vaststellen van de agenda
Roel Schaart opent de vergadering.
Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag vergadering 3 september 2018
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen
3. Actielijst
a. Beide zijdes van de Schouwbroekbrug een tweerichtingsfietspad: Hans Booden heeft
dit bij de Fietsersbond aangekaart en zij willen hier niet aan meewerken, omdat ze
hier de noodzaak niet van inzien en er meerdere mogelijkheden zijn om over te
steken.
De overige leden van de werkgroep zijn wel een voorstander. Argumentatie:
- er wordt al in beide richtingen gefietst;
- Schalkwijkers in Heemstede naar school gaan;
- het is druk in de spits en
- het is praktisch uitvoerbaar, want er is ruimte voor bredere fietspaden.
Afgesproken wordt dat Roel Schaart contact opneemt met de afdeling Verkeer van de
gemeente.
b. Kruispunten Amerikaweg: morgen wordt in de commissie Beheer besloten over de
financiën.
c. Afwikkeling Europaweg is gebeurd. Kan van de lijst.
d. Tikkers oversteek Europaweg: is geregeld. Kan van de lijst.
4. Post/mededelingen:
Geen
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5. IVORiM
Joris Jennen van de Ateagroep heeft een verzoek ingediend om IVORiM voor deze
werkgroep te agenderen. Het is een Meerwijks project, maar kan effect hebben op de 30 –
50 thematiek en omringende wegen.
Afgesproken wordt dat Marian Matthijsse en Tonco Tijdeman terugkoppelen tussen de
wijkraad en de werkgroep.
6. Voorlopig ontwerp Amerikaweg
Is nog niet ontvangen. Blijft op de agenda
7. Voortgang westelijke oversteek Schipholweg
De stand van zaken is nog onbekend. Het punt blijft wel op de agenda.
8. Verzoek om een vangrail bij de bushalte van de lijnen 3 en 73 Europaweg richting
Schalkwijk
Meerdere malen ‘vliegen’ auto’s hier door de bocht en raken daarbij het hek van de
bushalte. Het is extra gevaarlijk, omdat mensen hier op de bus staan te wachten. Roel
Schaart stelt als oplossing een vangrail voor. Dit moet bij de gemeente aangekaart worden,
want de bushaltes worden door de gemeente ingericht.
Afgesproken wordt dat Roel Schaart dit aankaart bij Michel de Graaf. Hans Hirs maakt
een foto.
9. Evalueren Europaweg
Bij de rotondes ter hoogte van de Febo en de Groningenweg aan de zijde van Meerwijk
zijn tweerichtingsfietspaden. Er zijn al meerdere bijna-ongelukken gebeurt, omdat
automobilisten verwachten dat de fietsers van maar één kant komen.
Afgesproken wordt dat de werkgroep hier geen actie in onderneemt, omdat het voordeel
van de tweerichtingsfietspaden niet opweegt tegen de bijna-ongelukken.
10. Verkeerscirculatieplan Meerwijk Noord
Marian Matthijsse vertelt dat de gemeente dit gebied opnieuw gaat inrichten in het kader
van IVORiM. Dit duurt echter nog jaren. Een andere optie is om opnieuw handtekeningen
te verzamelen om de gemeente te vragen het ingediende plan te bekijken.
11. Rondvraag
Ruud Norg: brommers rijden op het Hommelpad, terwijl dit een onverplicht fietspad is
(dus niet brommen). Er ontbreken verkeersborden.
Afgesproken wordt dat Molenwijk een brief en foto’s maakt. De werkgroep zal de vraag
om verkeersborden ondersteunen.
12. Presentatie project ‘gezien worden’ op de basisscholen
Tonco Tijdeman laat de presentatie zien.
Volgende vergadering is maandag 25 februari
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