
Beste bewoners van de Sportlaan en Wilgenlaan,

Afgelopen woensdagavond hebben we gezamenlijk gesproken over de verkeersveiligheid in de
Sportlaan.

In het vorige overleg op 22 oktober 2014 met de bewoners van de Sportlaan is besloten dat de
bloembakken verwijderd zullen worden. Daarnaast zullen wij geen andere wegversmallingen
aanbrengen, dit zorgt namelijk voor eenzelfde probleem:  schade aan voertuigen en gevaar voor
(brom)fietsers.

Tijdens de laatste bijeenkomst zijn er drie opties besproken. Deze opties staan hieronder
omschreven met de voor- en nadelen. Op deze manier kunnen jullie een weloverwogen keuze
maken. Tot en met 9 februari kunnen jullie aan de gemeente Aalsmeer (via mailadres
m.v.d.wauw@amstelveen.nl) laten weten wat jullie voorkeur is. Het beste zou natuurlijk zijn als
iedereen zich kan vinden in de toekomstige plannen. Ga daarom nog een keer met de buren in
overleg en probeer gezamenlijk tot een standpunt te komen.

Na 9 februari gaan wij als gemeente een beslissing nemen. Deze hangt natuurlijk af van jullie
stemmen en de verdeling van jullie stemmen. Maar ook van de, vanuit ons, meest veilige oplossing.
Dus ook als u niet op één van de bewonersavonden bent geweest, laat u horen!

De opties:

1. Eenrichtingsverkeer
Het idee is om de Sportlaan, vanaf het Seringenpark richting Pompplein, in te stellen als
eenrichtingsverkeer voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd
fietsers. Het eerste gedeelte vanaf de Ophelialaan tot aan Seringenpark blijft wel
tweerichtingsverkeer.  Als aanvullende maatregel om de mogelijke snelheidsverhoging tegen te zijn
willen we op de kruisingen met belijning benadrukken en de parkeervakken te markeren met
belijning waardoor de rijbaan optisch smaller oogt.

Voordelen:
· Hiermee wordt het over de stoep rijden voorkomen, want dit is niet meer nodig;
· Het bevordert de doorstroming;
· Men hoeft niet meer te wachten of achteruit te rijden voor tegenliggers.

Nadelen:
· Eenrichtingsverkeer kan leiden tot extra omrijdbewegingen, langere rijafstanden en meer

emissies;
· Eenrichtingsverkeer kan zorgen voor hogere snelheden, zowel in de betreffende straat als in de

nabije omgeving; oorzaak is het verkeer dat moet omrijden en 'verloren' tijd probeert in te halen;
· Eenrichtingsverkeer kan zorgen voor hogere verkeersintensiteiten in parallel lopende straten;
· Eenrichtingsverkeer kan leiden tot voor een slechtere bereikbaarheid van omwonenden;
· Eenrichtingsverkeer kan zorgen voor een lager attentieniveau en minder voorzichtig rijgedrag.

2. Straat tweerichtingsverkeer laten met parkeren op de stoep
Door middel van belijning en bebording willen we deels parkeren op stoep toestaan. Op deze manier



ontstaat er meer ruimte voor de rijbaan. Deze wordt dan ca. 4.40 meter.  De stoep blijft breed
genoeg om gebruikt te worden door voetgangers, rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens.

Voordeel: Automobilisten kunnen elkaar nu met gepaste snelheid passeren.
Nadeel: Wanneer twee brede (vracht)auto’s elkaar moeten passeren, kan het voorkomen dat het nog
niet past en het geschetste probleem (over de stoep rijden etc.) blijft bestaan.

Bij deze variant kunnen we ook belijning aanbrengen op de kruisingen.

3. Alleen bloembakken weghalen en belijning aanbrengen op kruisingen

Voordelen:
Er ontstaan geen gevaarlijke situaties meer met mensen die achter de bloembakken vandaan komen.

Nadelen:
Het blijft (grotendeels) zoals het nu is. Dus mensen die nu problemen ervaren zullen dat, naar alle
waarschijnlijkheid, ook blijven doen.

Hopelijk kunnen jullie met deze opsomming een weloverwogen keuze maken, zodat wij een
beslissing kunnen nemen die bij iedereen tot tevredenheid leidt.

Met vriendelijke groet,

Maud van de Wauw

en

Hans Venekamp


