Mijn naam is Andy Looman, ik woon aan de Groenendaal 5 te Harmelen. Dit is het achterste gedeelte
van de Groenendaal na de rotonde. Ik spreek mede namens familie Van Vliet en Van Schaik, zij
wonen op hetzelfde deel van de Groenendaal.
Sinds begin van dit jaar is het ons niet meer toegestaan om de Groenendaal met de auto te
gebruiken. Deze weg is in het verleden speciaal aangelegd om onze huizen te ontsluiten en was de
enige mogelijkheid om in het dorp Harmelen te komen
Hiervan hebben wij ca. 35 jaar gebruik van gemaakt zonder enige problemen met overige gebruikers.
De aankondiging van de gesloten verklaring moesten wij in eerste instantie uit de krant vernemen; Er
is nooit enig overleg of contact met ons geweest als direct belanghebbenden over deze afsluiting of
consequenties van de afsluiting.
In februari is door het college van B&W nog gesteld dat afsluiting van de Groenendaal na vervallen
van de Oostelijke Randweg Woerden, beter bekend als 6C,niet meer noodzakelijk was.
Doordat de Westelijke randweg Harmelen in december 2014 werd geopend en de Oostelijke
Randweg Harmelen pas enkele maanden later, kwam er meer autoverkeer over de Groenendaal, dit
was echter een tijdelijke situatie.
Nu beide randwegen open zijn kan de verkeersstroom pas goed worden beoordeeld. Hier is echter
niet op gewacht en is er naar onze mening te vroeg besloten om een geslotenverklaring , dit na
klachten van 1 belanghebbende partij.
De fractie van Sterk Woerden stelt nu voor om een verkeerssluis aan te leggen op Groenendaal
omdat er nog te veel autoverkeer over de Groenendaal zou rijden . Ik pleit er nu voor niet weer te
snel een besluit te nemen na klachten van 1 belanghebbende partij. De gemeente zou naar mijn
mening beter tijd en geld kunnen steken in overleg met alle belanghebbenden van de Groenendaal
om tot een oplossing te komen, waarin voor iedereen een werkbare situatie ontstaat.
Vanaf aanleg was het mogelijk om, 35 jaar lang, door alle belanghebbenden samen de Groenendaal
naar tevredenheid te kunnen gebruiken. Dit zou naar mijn mening in de toekomst opnieuw mogelijk
moeten zijn.

Vergaderingen commissie Algemeen 8 oktober 2015.

