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Beste ondernemer / Beste bewoner, 
 
Onlangs zijn een aantal verkeersincidenten geweest op de kruising van de 
Bennebroekerweg met de Aalsmeerderweg. Dit heeft de aandacht van de 
gemeente en de politie. Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen over 
wat wij gedaan hebben, wat we gaan doen én hoe u kunt bijdragen om de 
verkeerssituatie hier veiliger te maken.   
 
Wat is de oorzaak van de incidenten?  
Het afgelopen jaar zijn de meeste verkeersincidenten niet gemeld, omdat het 
vaak alleen blikschade betrof en de hulpdiensten niet nodig waren. 
Omwonenden en ondernemers in het gebied zien vooral fout rijgedrag zoals het 
weigeren van het geven van voorrang, te hard rijden en afleiding door 
bijvoorbeeld mobiele telefoons. 
 
Wat hebben we gedaan?   
De afgelopen maanden is, samen met inwoners, gewerkt aan de aanpassing van 
de verkeerssituatie van het kruispunt door onder andere bebording.  
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Daarnaast vinden wij het belangrijk om uw medewerking te vragen, omdat 
verkeersveiligheid ook komt door rijgedrag van wegdeelnemers.  
 
Welke vervolgstappen nemen we? 
We blijven met inwoners in gesprek over de verkeersveiligheid in het gebied. 
Ook de politie is hierbij betrokken. Zodra het weer dit toelaat, verbeteren we de 
belijning. We brengen dan ook nieuwe belijning aan. Tot slot, willen we u (en 
uw klanten) erop wijzen dat de politie de komende tijd vaker controleert op 
snelheid, verkeersgordels en het gebruik van mobiele apparaten door 
bestuurders. De politie beboet dan overtredende bestuurders in het gebied. 
 
We hebben uw hulp nodig 
U vindt bij deze brief een poster met de boetebedragen van enkele 
verkeersovertredingen.  Deze boetes zijn afgelopen jaar sterk verhoogd. We 
willen u vragen om deze poster op een zichtbare plek op te hangen voor uw 
personeel, klanten en leveranciers. Ook willen wij u vragen om hen op andere 
manieren te wijzen op hun gedrag en deze boetes. Alleen samen maken we het 
kruispunt veiliger! 
 
Vragen of ideeën? 
Meldt deze dan via www.haarlemmermeer.nl/meldingen of neem contact op 
via info@haarlemmermeer.nl.  
Met vriendelijke groet, ook namens de wijkagent Adil Talebi 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Tim Aarts 
Gebiedsmanager Zuidoost  
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