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V e r <eer g ro o ts te

zorg voor ~orp
De Dorp sdialo og Drieh uis gaat
vooral over bouwlocaties. Maar
wat blijkt, de gróótste zorg van
de inwoners? Dat is het autoverkeer door Driehuis.

Men maakt zich zorgen over de
veiligheid in de straten en vindt
dat de Van den Vondellaan ontlast
moet worden; men vindt de Van
Maerlantlaan en Nic. Beetslaan te
druk, terwijl er nog woningen
bijkomen.
Voor de Dorpsdialoog is de voorgeschiedenis van woningbouw en
van autoverkeer van belang.
De woningbouw bij de kerk
(Kaulbachhof) en de Driehuizerkerkw eg werd gewaardeerd; het
'Potlo od' kreeg minder waardering. De onnodige bouw van de
megaflat 'Middeloo' - naast de
weilanden van Beeckestijn - werd
dankzij de stichting Ons Dorpsgezicht verijdeld.

Knip
Het drukke autoverkeer door de
Vondellaan kent een langere voorgeschiedenis. Van de autostroom
door Driehuis gaat meer dan de
helft van IJmuiden naar Haarlem
of Velserbroek en vice versa. Al op
6 mei 1982 overwoog de Velsense
gemeenteraad om een 'knip' aan te
brengen op de Hagelingerweg
zodat de auto's gedwongen werde n
de Randweg te nemen. De Velserbroek was toen nog nauwelijks
bebouwd.
Op 23 januari 1991 kopt de IJmuider Courant 'CDA wil doorgaand
verkeer weg uit Santpoort en Driehuis'. Inmiddels was het verkeersaanbod met 35 procent toegenomen. Margot Bokking (CDA) uit

Momenteel wordt volop gewerkt aan de Van den Vondellaan.
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per dag. In de verga dering word t
een 'knip' in Drieh uis geopp erd. In
Gastschrijver
janua ri 1994 stelt het Advie sbure au
Han van Spanje
DHV het geme enteb estuu r een
knip voor die 'een forse toena me
Han van Spanje
van de leefba arheid en verke ersvei·
gepensioneerd,
lighei d' oplev ert. Drieh uis droomt
en woont al 42
over de veilig heid voor de kinde jaar in Driehuis
ren, de dorps e sfeer, de berei kbaat
heid van de schol en en arbeid splaats en, de rust en de groen e
omge ving, de ruimt e voor fietse n
en auto's en ook over moge lijkhe den voor wonin gbouw .
De nieuw e Omge vings wet (ingaand 1-1-2022) schrij ft de gemee nDrieh uis stelde: "Het is nu al vrijte voor om een integr ale afweg ing
wel onmo gelijk de Van den Vonde l- te make n tussen vele wense
n en
laan over te steken. De auto's rijden drome n. Dat is dus waar de Dorps
bump er aan bumper."
dialoog Drieh uis over moet gaan.
De voorzitter van de Dorpsraad
schetst in 1992 de verkeerssituatie:
Han van Spanje
hij verwacht in 2002 27.000 auto's
Driehuis

