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22 augustus 2022 Harmelen 

Betreft: Verzoek wijzigen verkeerssituatie en onderhoud asf2lt 

Geachte Gemeenteraad, 

Ik vraag uw aandacht voor het volgende: 

Wij wonen aan de Ambachtsheerelaan in NNN een prachtige laan met veel mooie woningen. 

Alleen de weg, dat is één groot ergernis: 

(geanonimiseerd)

De meeste stoepranden zijn verzakt 

De putten zitten onder het straatniveau 

Aan de stoepen zijn naar ons idee in die 38 jaar nog niks gedaan 

De bomen zijn oud en de vraag i wanneer de volgende boom omwaait door de storm 

Het asfalt is zeer slecht met vele grote gaten in de weg die weer worden opgevuld, ook deze 

heeft in die 38 jaar alleen maar een nieuw bovenlaagje gekregen 

Als groot ergernis en vele gevolgen, de drempels die in de weg zitten. Een vrachtwagen rijdt 

hier met gemak overeen, maar ons huis staat de schudden. Met als gevolg dat er scheuren in 

het huis ontstaan. Alle woningen in de straat zijn niet geheid en hebben hier dus veel hinder 

van. Gezien de scheuren in mijn huis, ben ik bijna genoodzaakt om mijn 

rechtsbijstandverzekering in te schakelen. 

Na verschillende meldingen gedaan te hebben bij Gemeente en bedrijven vragen wij nu aan de 

Gemeenteraad om een oplossing Ik zou graag het volgende voor willen stellen: 

Verwijder alstublieft zo spoedig mogelijk de verkeersdrempels 

Maak meer versmallingen met eventuele bloembakken 

Plant nieuwe jonge bomen 

Maak aan de rechterzijde van de weg een parkeerstrook 

Zichtbare borden met ‘Verboden voor vrachtwagens’ en ’30 kilometer-zone’ 

Daarnaast zouden wij u ook graag willen vragen om het asfalt en trottoir te vernieuwen, 

inclusief verhoging van de rioolputten. 

Graag wijs ik u op de eventuele toekomstplannen mbt het Hof van N vijn vraag is hoe u het 

voor u ziet dat hier voor de bouw van het nieuwbouwproject dagelijks vrachtwagens door de straat 

heen rijden? 

(geanonimiseerd)

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


