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Noordwijk
• gemeenteraden en colleges Hillegom, Lisse, Teylmgen, Bloemendaal, Heemstede, Noordwijkerhout,
• bestuur Holland Rijnland
• PS Noord-Holland
• PS Zuid-Holland
• Pers
Verzoek statengriffie Noord-Holland: belangrijk nieuws, wilt u deze brief delen met uw statenleden.
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Beste mevrouw Post,
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Graag breng ik u op de hoogte van een uniek verschijnsel, namelijk nog nooit eerder vertoond.
Het gebeurde zoeven op 21 april 2018 om ca. 18 uur en de lokatie was Hillegom.

Er stond een file op de Pastoorslaan!!!
De Pastoorslaan is een verbindingsweg tussen de N 208 richting de N 206.
U weet wel één van die oost-westverbindingen waarover auto’s, bussen en wat al niet meer zich
‘dwars door de Bollenvelden heen persen’.
Dat persen was echt een heel gaaf gezicht.
Ik heb daarom een foto gemaakt (ben geen hele goeie fotograaf), zodat u dat persen nu ook eens
met eigen ogen kunt zien.
Want ik weet zeker, wat al jaren uw toverspreuk is, heeft u in werkelijkheid nog nooit live meegemaakt
in de Bollenstreek.
En ook waarschijnlijk nog nooit op een foto gezien. Het is dus een volstrekt uniek verschijnsel waarvan
ik u graag op de hoogte breng.
De foto kunt u rechtenvrj gebruiken als belangweklcend bewijs, want normaal rijden hier nog
geen drie auto’s per minuut.
Anyway, ik hoop dat u er blij bent.
mvg,

NB
De file ontstond om ca. 18.00 uur door de unieke combinatie van de bloemencorso over de N208 datjaarlijks
meer dan een mijoen mensen trekt en diverse
wegwerkzaamheden in de regio die gek genoeg precies gepland stonden in de drukste zes weken
van hetjaar (bloembollentoerisme). Hoe bedenkje het inderdaad.
Het verkeer werd volledig geblokkeerd. Defile was helaas uitsluitend in de richting west-oost maar
duurde wel maar liefst een heel uur. Toen de enorme bloemenstoet
Hillegom had verlaten kon het verkeer weer vlot doorrijden en was defile in een mum van tijd opgelost.
Die Duinpolderweg moet er nu echt snel komen, want bij de volgende corso in combinatie met rigoureuze
wegwerkzaamheden in de regio krijg je weer zo ‘nfile van een
uur. Je zult het maar meemaken. Over de drukte op de Pastoorslaan zal ongetwijfeld nogjaren
nagepraat worden.

