
Van: leonard van Teeffelen  
Verzonden: vrijdag 2 april 2021 16:20 
Onderwerp: oost-west as  
 
Huizen 2 april 2021 

 Betreft; plan Oost-West as Huizermaatweg 

  

Geachte raadsleden, 

Voor u in de raadsvergadering instemt met het plan Oost-West as zou ik graag twee punten 
aankaarten waarover ik mij zorgen maak. 

Punt 1; 

In de nieuwe situatie kan verkeer komend uit de Graaf Floris niet meer links af de Huizermaatweg op 
(richting oude dorp). Ik vrees dat dit ertoe zal lijden dat dit verkeer massaal de ventweg tussen de 
Graaf Floris en de Graaf Willem gaat gebruiken. Als bewoner van dit stuk Huizermaatweg maak ik me 
daar zorgen over, i.v.m. o.a. geluids overlast, een ventweg is bedoeld voor bestemmingsverkeer. 
Verder vraag ik mij af wat voor een effect dit heeft op de aanrijtijden van de hulpdiensten? 

Ik verzoek u het plan pas goed te keuren als hiervoor een oplossing is gevonden. 

  

Punt 2; 

Het inzaaien van een gevarieerd bloemenmengsel; het klinkt heel aantrekkelijk ,1 keer maaien per 
jaar i.p.v. 25 keer ten opzichte van gras, en het lijkt mooi voor natuur en milieu maar het milieu is 
breder dan alleen Co2 en stikstof. Op de Zuiderzee zijn deze bloemen al ingezaaid, ik ben afgelopen 
zomer eens die middenberm ingedoken en trof daar een enorme hoeveelheid zwerfvuil aan, blikjes, 
papier maar vooral veel plastic. Het is nagenoeg niet te doen om dit op te ruimen, bij het maaien 
wordt het plastic in duizenden stukjes vermalen en verdwijnt voorgoed in het milieu. Het maaisel kan 
ook niet meer als compost verwerkt worden want is dusdanig vervuild dat het verbrand moet 
worden als restafval. Zwerfvuil dat op gras beland is makkelijk op te ruimen en afgezien van dit 
argument, zien die bloemen er in de zomer leuk uit maar in de winter lijkt het wel een bouwput, ga 
maar eens kijken op de Zuiderzee.  

Ik verzoek u het plan pas goed te keuren als de het plan op dit punt wordt aangepast.  

  

Heeft uw nog vragen neem dan gerust contact met mij op; 

  
Hoogachtend, Leonard van Teeffelen 

 


