
Aan de Gemeente Wormerland
t.a.v. de heer Michel van Leeuwen

cc. college van Burgemeester en Wethouders- en Gemeenteraad van Wormerland

Betreft: reactie bewoners en ondememers Onderdijk Neck op voornemen Gemeente tot het plaatsen van
Parkeerverbod Borden E 1.

Wijdewormer 17 september 2012,

Geachte heer van Leeuwen,

In uw bericht aan de heer Uva en de heer Hellingman beschrijft u het voornemen van de Gemeente om aÍill

beide zijden in de Onderdijk parkeerverbod Borden El te plaatsen.

U vraagt de bewoners om individueel en/of gezarnenlijk een standpunt cq. bezwaar te maken en u hierover te

informeren voor 26 september 2012.

De bewoners en ondernemers van de Onderdijkzijn bij elkaar geweest en komen tot onderstaand standpunt en

opmerkingen:

o Allereerst vinden wij het zeer weemd dat slechts twee bewoners door de Gemeente schriftelijk zijn
benaderd en niet alle bewoners rechtstreeks.

o Waarom wil de Gemeente 2pa*eewerbod Borden El plaatsen in het begin van de Onderdijk?

. Wrj willen wel graag bij de Gemeente het verzoek indienen om het verkeersbord 'doodlopende weg', dat

voorheen aan het begin van de Onderdijk was geplaatst, terug te plaatsen. Dit bord moet naar onze

mening in de administratie van de Gemeente geregistreerd zijn. De aanduiding 'doodlopende weg'

schept voor verkeersdeelnemers duidelijkheid dat de Onderdijk'geen doorgaande weg'is.

. tWlj melden u dat de bewoners en ondernemers geen voorstander zijn van het plaatsen van
parkeerverbod Borden El aan beide kanten van de Onderdijk. Het heeft geen toegevoegde waarde!

o Met betrekking tot de bank voor de kookstudio van Mario melden wij u dat onze bijeenkomst ons het

vertouwen heeft gegeven dat de bewoners en ondernemers dit onderling zelf oplossen.

. Graag brengen wrj u nogmaals ons voorstel "structurele oplossing verkeersveiligheid Munnikdijk in
Wijdewormer" onder de aandacht. Aangaande dit voorstel hopen wij gezamenlijk met u tot een passende

en veilige oplossing te komen.

In afuachting van uw reactie.

Hoogachtend,

Mw.


