Aan de Gemeente Waterland
t.a.v. B&W
Broek in Waterland, 2 mei 2022
Betr.: Verkeersplan, gepresenteerd 25 april 2022

Geacht College,
Maandagavond 25 april j.l. was er de langverwachte informatieavond over de vernieuwbouw
Havenrakkers. In de afgelopen week bereikte de Dorpsraad signalen, dat zij haar rol als
vertegenwoordiger van de bewoners van Broek in Waterland niet goed vervuld zou hebben en
mede verantwoordelijk is voor het verkeersplan dat die avond gepresenteerd werd.
Vanaf 2016 werd de Dorpsraad een aantal keren benaderd door ouders met de vraag of wij meer
zouden weten over de verbouwplannen van de school, de start en de plek waar de
noodvoorziening zou komen. Omdat wij geen informatie hadden, hebben wij toen contact
opgenomen met de school en gevraagd of de Dorpsraad deel zou kunnen nemen aan de overleg
momenten, waarop de vernieuwbouw, de noodvoorziening en de daardoor te ontstane
verkeerssituatie besproken werden. Dit werd gehonoreerd.
Vanaf m.n. 2019 hebben wij, bij monde van mevr. D Been, voortdurend onze zorgen geuit over het
gebrekkig informeren van de ouders en de verkeersveiligheid. Keer op keer werd gezegd, dat er
gewerkt werd aan een plan. En dat dat ruimschoots voorafgaand aan de verhuizing naar de
tijdelijke voorziening zou worden gecommuniceerd. Dit is niet gebeurd.
Op 11 april j.l. werd het verkeersplan aan de deelnemende organisaties opgestuurd, waaronder de
Dorpsraad. Hier is verder geen overleg/samenspraak over geweest. Bij het daaropvolgend overleg
was er nl. niemand aanwezig van de gemeente, waardoor het plan niet meer ter sprake kwam. Er
is dus geen verdere inspraak meer geweest over het verkeersplan, dat maandagavond
gepresenteerd werd!
De dorpsraad kan dan ook geen verantwoordelijkheid nemen voor het gepresenteerde plan.
Vanuit de werkgroep Verkeer van de Dorpsraad is een voorstel ingediend, waar helaas geen
gehoor aan gegeven werd. Al met al vindt de Dorpsraad het een bedroevende zaak, dat het zo
lang geduurd heeft, voordat de Gemeente Waterland haar verantwoordelijkheid nam om met een
veilig verkeersplan te komen. Helaas bleek maandagavond dat er veel weerstand is tegen het
gepresenteerde plan, omdat er nog te veel onduidelijk is en er te weinig rekening is gehouden met
de direct aanwonenden van de voorgestelde route.
Wij verwachten van de gemeente dat zij de verantwoordelijkheid neemt voor het gepresenteerde
plan en in direct overleg treedt met de direct aanwonenden voor een goede oplossing én de
suggesties vanuit hen ook meeweegt. De Dorpsraad blijft hiervan graag op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Goof Buijs (voorzitter Dorpsraad)
p/o J.Huizer-Gerritsen
secretariaat DRBiW

