
Jn

Motie: Veilig fietsen in Bennebroek-oost

Groenlinks, PvdA, 066, WD, LB, CDA

De voorzitter van de gerneenteraad van Bloemendaal
Vergroten veiligheid fietsverkeer in Bennebroek-oost

*
Bloemendaal

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergaderíng bijeen op donderdag 3 novembe r 2016,

Kennis genomen hebbende van níeuw voorste! nummer 7 bij de begroting 2017 en het overzicht van
de technische vragen en de beantwoording daarvan;

Constaterende dat:
t ln20t7 een ingríjpende wegreconstructie van de Meenrrreg in Bennebroek zalworden

uitgevoerd met als doel een nieuwe fundering en vervanging van het asfalt;
r de veiligheid voor fietsers kan worden verbeterd door bredere fietsstroken aan te leggen

op een groot deelvan de Meerweg;
. tussen de Bínnenweg en de Kerklaan deze mogelijkheden beperkt zijn door de

beschikbare ruimte;

Overwegende dat:
. met het verbreden van het fietspad op maar een deel van de Meerweg de

verkeersveiligheid voor fietsers ín onvoldoende mate wordt verbeterd;
r fietsers vanwege het gebrek aan verkeersveilígheid van de Meerweg doorgaans

alternatieve fíetsroutes nemen;
o deze alternatieve fietsroutes eveneens als onveilig worden eryaren door met name

ouders van schoolgaande kinderen;

Verzoekt het college:

. bij een reconstructie van de Meenreg alle opties en mogelijke maatregelen voor een
veílige fietsroute in Bennebroek-oost ín kaart te brengen,

r deze opties voor te leggen aan de Raad,

en gaat over tot de orde van de dag
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Motie: Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid Bennebroek

066
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Update van de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Bennebroek

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 3 novembe r 2OL6,

Kennis genomen hebbende van de begroting 2017 en de genoemde evaluatie van het
vekeerscirculatiePlan 1999 (hierna VCPlvan de (oud) Gemeente Bloemendaal;

Constaterende dat:
o ln 2017 een evaluatie zal worden gemaakt van het VCP 1999 van de voormalige

Gemeente Bloemendaal;
r de motie 2016 van D66 en toezegging van het college om bij de evaluatie van het VCP

fietsverkeer nadrukkijk een hoge prioriteit te geven;
o de evaluatie alleen een betrekkíng heeft op de voormalige Gemeente Bloemendaal

zonder de huídige dorpskern Bennebroek;
. een kader waarbinnen verschillende verkeersplannen kunnen worden gepland,

gecombíneerd en geprioriteerd voor de gehele Gemeente Bloemendaal ontbreekt;

Overwegende dat:
r het wenselijkheid is om van de gehele Gemeente Bloemendaal een update te hebben als

het gaat om bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid orn vervolgens een nieuw kader
voor de gehele Gemeente te maken;

Verzoekt het college:

--' 
¡n2O17 daatee+gelijke+nafse/evalua+ie-tefiaken --
conform de evaluatie inclusief de príedæring van fietsverkeer.
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en gaat over tot de orde van de dag.
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Raadsvergadering: 3 november 2O16
Raadsvoorstel: motic ZandvoortctrGg
Corsanummer Raadsvoorstel :

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 3 novcmber 2016:

Constaterende dðt:

Vorige maand op het zebrapad over de Zandvoorten¡veg ter hoogte van de Burgemeester
Enschedéweg een bijna noodlottig ongeval plaatsvond;

De verkeersveiligheid op dit punt vaker ter discussie is gesteld en is onder¿ocht, maar dat
nieuwe technologie zoals onlangs toegepast op de Brederodelaan, of mogelíjk ook het iets
verplaatsen van het zebrapad, zou kunnen zorgen voor een veiligere situatie;

Dat veiligheid altijd een gedeelde taak is tussen overheid en inwoners en dat scholen, c.q. de
ouders van leerlingen, hier ook een rol kunnen spelen;

Ver¿oekt het college om

ln samenwerking met scholen en verkeersdeskundigen te bezien hoe de verkeersveiligheid ter
plaatse kan worden verbeterd en hier eventueel middeten voor ter beschikking te stellen.
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