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Geachte voorzitter, gedeputeerde, leden van de provinciale staten van NoordHolland
Ons standpunt als bewoners van de Beverwijkse en Heemskerkse wijk
Broekpolder is niet veranderd, ondanks of juist dankzij de voorliggende
plannen. Voor ons is de aanleg van de Verbindingsweg A8-A9 nog steeds
bespottelijk. We begrijpen dan ook niks van de marketing vanuit
Gedeputeerde Staten alsof de overlast juist afneemt door dat kleine stukje
asfalt door de natuur. Maar er wordt nergens met een vinger gewezen op de
dubbele stroken asfalt naast onze wijk om de verbinding met de A9 mogelijk te
maken. De Broekpolder ligt al tussen TATA Steel en de aanvliegroutes van
Schiphol opgesloten. Die dossiers zijn ook al zulke succesnummers van
Gedeputeerde Staten.
Voor 1 miljard euro een paar kilometer asfalt neerleggen om oudgedeputeerde Post met haar Logistiek Nederland een succes te gunnen, gaat
voorbij aan het duurzaam maken van deze regio. Meer asfalt verlicht de druk
niet, het verandert het gedrag van de burger, die daardoor weer verder van
huis gaat werken en vaker de auto pakt. Zo’n 80 duizend keer vaker als we
kijken naar de dubbele stroken asfalt die langs onze mooie woonwijk komen te
liggen. Alsof we niet al genoeg gezondheidsschade oplopen door in deze regio
te willen wonen.
De Gedeputeerde heeft ons toegezegd dat er geen toename van geluid- en
fijnstof overlast komt door de verbreding van de weg en het toepassen van
een tunnelbak. Wij willen het risico niet nemen om gezond verstand even een
stap opzij te laten maken voor wat excel-sheets. Kijk naar KrommenieAssendelft, daar zouden mitigerende maatregelen de overlast moeten
beperken. Ondertussen dringen de inwoners van die dorpen er om aan om dat
vervuilende verkeer langs onze deur te leggen.
Nee, is en blijft ons standpunt. Nee, tegen de aanleg van de Verbindingsweg
A8-A9. Nee, tegen de extra overlast van de aansluiting. Nee, tegen het verder
aantasten van de Stelling van Amsterdam. Maar vooral nee tegen de 1 miljard
euro die niet gebruikt wordt om onze gezondheid te verbeteren, maar voor het
verbrassen aan een stuk asfalt waar iedereen al zestig jaar zonder kan.
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