Tijdens een digitale inloopavond kwamen wethouder Beemsterboer, wethouder Van der Veek en
gebiedscoördinator Warmerdam in gesprek met Linda en haar dochter Sanne. Linda en Sanne kregen
het advies om in te spreken bij de gemeenteraad. Dit doen zijn schriftelijk met onderstaande tekst
van Linda en een vlog (die we tijdens de raadsvergadering laten zien) van Sanne.
Beste raadsleden,
Sanne heeft eind 2019 een verzoek ingediend om verlichting aan te brengen op het fietspad tussen
Sint Maartensbrug en Sint Maartensvlotbrug. In die tijd was het fietspad nog in beheer van HHNK en
is er niets aan de situatie gedaan (zie bijlage 1 en 2). Nu is het fietspad in beheer bij de gemeente.
Zo lang als ik hier woon (35 jaar
) vinden we dit fietspad al een eng donker gat, wij fietsten
vroeger na het uitgaan bij Dansen bij Franssen ook al over de weg terug. Zo geldt dit ook voor de
jonge generatie. Zij fietsen hier iedere dag naar school, naar de sportverenigingen etc. vaak ook
alleen.
In de winter liggen er ook nog regelmatig afgevallen takken die je amper ziet in het donker, dit kan
voor gevaarlijke situaties zorgen.
Ik weet dat veel kinderen van deze kant nu met de auto naar school gebracht worden in de winter
omdat ouders het een eng stuk vinden om te fietsen voor hun kinderen, het zou voor de beweging
van de kinderen ook een mooie stap zijn. Geldt ook voor volwassenen die tennissen in Sint
Maartensbrug, ook grote meisjes vinden dit nog steeds een eng stuk
met de boomsingel aan de
ene kant waar ieder moment iemand uit kan springen (voor je gevoel) en helaas zie je ook op het
nieuws tegenwoordig dit soort berichten.
Daarom de oproep om hier nu eindelijk na al die jaren iets aan te doen nu de gemeente ook in de
mogelijkheid is om dit te doen. Een hoop mensen zullen hier heel blij van worden maar vooral alle
kinderen die hier dagelijks langs fietsen.
Sanne legt het nog eens uit in een korte vlog.

Hartelijk dank en groet,
Sanne van Zweeden en Linda Bode

