
Onderwerp: Re: doorfietsroute langs Randweg
Van: Groen Pos <groenpos@gmail.com>
Datum: 8-6-2020 16:26
Aan: Trudy van der Zanden <trudyvanderzanden@s ch ngsantpoort.nl>
CC: Rob van Looveren <robvanlooveren@hotmail.com>, Wijkraad De Krim
<wijkraad.dekrim@gmail.com>

Beste Trudy,

Goed om met je in contact te treden.
Ik sprak telefonisch met Marjolein Magdalijns, ambtenaar te Velsen en al jaren betrokken met
dit voorstel.
Zij stelde voor om met de Provincie Noord Holland (de grote promotor van een snelfietsroute)
te spreken en te vragen een 'workshop' te organiseren met stakeholders over het te volgen
traject. Daar zouden de bezwaren tegen een traject ten westen van de Randweg (jullie bezwaar
en neem ik aan van de bewoners/beheerders van dat gebied) en van ons (wijk de Krim in
Haarlem-Noord) aan de orde moeten komen en vervolgstappen gedefinieerd om te pogen zo'n
'doorfietsroute' te bewerkstelligen en waar.

In Haarlem heb ik problemen met de gemeente die denkt al deeltrajecten te kunnen gaan
uitwerken terwijl er nog geen consensus is over de gehele route.

Ik kan me voorstellen dat jullie ook een mening hebben over een verbreed fiets/voetpad van
zo'n 6 meter op het Schoterkerkpad zoals voorgesteld in de Goudappel Coffeng studie uit 2017.

Vanavond heb ik hierover gesprekken met lokale poli eke frac es in Haarlem. Maar het wachten
deze week is op de ac e van Marjolein Magdalijns.
Met vriendelijke groeten,

Hans Pos, MSc
voorzi er wijkraad de Krim

Op ma 8 jun. 2020 om 11:45 schreef Trudy van der Zanden
<trudyvanderzanden@s ch ngsantpoort.nl>:

Beste Hans,

In juni 2019 hee  de gemeenteraad van Velsen twee tracés van doorfietsroutes (een
westelijke en een oostelijke) besproken en vastgesteld. Daarbij kwam aan de orde dat er ook
nog een ontbrekende schakel in de (oostelijke) doorfietsroute is tussen het Schoterkerkpad en
het Bas onhotel. Deze ontbrekende schakel wordt door de provincie opgepakt. Als ik het me
goed herinner, is de gemeente Velsen wel om medewerking gevraagd, omdat het tracé voor
een deel over grondgebied van Velsen gaat.
Ons is niet duidelijk waar die ontbrekende schakel ingevuld zal worden: westelijk of oostelijk
van de Randweg? Als S ch ng Santpoort vinden wij een westelijk tracé ongewenst, omdat dit
een aantas ng van het open veenweidegebied betekent. 
Ons is niet bekend wat de stand van zaken is rond het oplossen van deze ontbrekende schakel.
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De westelijke doorfietsroute loopt ten westen van Driehuis en Santpoort-Noord en gaat door
Santpoort-Zuid. Ter hoogte van sta on Santpoort-Zuid gaat deze route via het Schoterkerkpad
naar Haarlem. 

Is jullie al meer bekend over de ontbrekende schakel langs de Randweg? Het lijkt ons goed om
met jullie af te stemmen over deze ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Trudy van der Zanden
S ch ng Santpoort

Re: door ietsroute langs Randweg imap://imap.gmail.com:993/fetch>UID>/INBOX>22562?header=...

2 van 2 8-10-2020 15:34


