
Herinrichting Nieuweweg Hillegom. Commissie vergadering Gem. Hillegom 3 september 2020 

Goedenavond. Mijn naam is Yolanda Heemskerk, eigenlijk zou ik hier met nog 3 afgevaardigden 

staan, maar vanwege de coronamaatregelen van de Gemeente sta ik hier dus nu alleen. Ik kom 

inspreken namens de bewoners en belanghebbenden van de Nieuweweg betreffende de 

herinrichting van de Nieuweweg. 

Op 20 februari j.l. ontvingen de bewoners van de Nieuweweg  en Haarlemmerstraat 31 t/m 33 een 

brief, met als onderwerp:  opknapbeurt van de Nieuweweg, om de kwaliteit van de weg en de 

bermen te verbeteren. In deze brief werd gesproken over het geschikt maken van de weg voor 

zwaar-verkeer en de berm bijvoorbeeld te voorzien van grastegels. Bij deze brief was geen 

situatietekening bijgevoegd, maar deze kon worden ingezien op het gemeentelijke website. Gezien 

de aankondiging van slechts een opknapbeurt zagen weinig bewoners de noodzaak om de 

situatietekening in te zien. 

N.a.v. van deze brief hebben wel een aantal bewoners en belanghebbenden per brief dan wel 

telefonisch gereageerd. Degenen die schriftelijk een antwoord van de gemeente kregen, zagen allen 

dat hun bezwaren ter zijde geschoven waren. Vreemd genoeg bleek dat niet alle belanghebbende 

een brief hadden ontvangen. 

Vervolgens kregen dezelfde bewoners op 26 mei j.l. een tweede brief, waarin stond onder andere te 

lezen dat dit tevens gerealiseerd zal gaan worden d.m.v. nog niet eerder -met naam- genoemde 

huidige richtlijnen, te weten: 

- Verandering van de huidige 60 en 50 km naar een zone naar 30 km. 

- Op het wegvak komen drempels - als snelheid remmende voorziening.   

Het blijkt hier te gaan om wel 14 drempels  

Die verdeeld worden over een lengte van ca 1 KM.  

Om voor u duidelijk te maken:  

dit betekent dat er tussen de drempels een ruimte zit van nog geen 75 meter 

In deze brief werd vermeld dat de definitieve situatietekening ter inzage lag op het gemeentehuis en 

was te bekijken op de website. Er was wederom geen situatie tekening bij de brief ingesloten. Op 

deze brief kon je telefonisch reageren. Ook bij degene die nu telefonisch reageerden kregen te horen 

dat er geen speld meer tussen te krijgen was. 

HANDTEKENINGEN 

Naar aanleiding van de tweede brief er is begin juli een gesprek geweest met wethouder de heer van 

Rijn, de heer Westra en Tineke van Berkel. Tineke van Berkel sprak namens alle bewoners en 

belanghebbenden- van de Nieuweweg en overhandigde de door allen ondertekende 

petitie/protestbrief, tegen de voorgenomen herinrichtingsplannen. De reactie hierop was dat het 

plan al definitief was en door het gemeentebestuur goedgekeurd. Behalve eventuele verplaatsingen 

van drempels een paar meter naar links of rechts, zou verder niets meer mogelijk zijn. 

  



DE KRANT 

Op 23 juli verscheen er een artikel in het Haarlems Dagblad, waaruit wij vernamen dat de kosten van 

het herinrichtingsplan rond de 6 ton werden geraamd. N.a.v. dit artikel heb ik een brief geschreven 

aan B & W. Vervolgens is er een gesprek geweest tussen een tweetal andere belanghebbenden 

(Annette van Haaster en ikzelf) met wethouder van Rijn en dhr. Westra hierin werd aangegeven dat 

de kosten zo rond de 3 a 3.5 ton zouden zijn. Inmiddels weten we dat in uw begroting het bedrag van 

€ 890.000,-- is opgenomen. 

Ons is verteld dat het onderhoud van de weg veel duurder zou zijn dan dit herinrichtingsplan. Echter 

er is in 2014 onderhoud gepleegd voor € 12.000 euro, ook voor dit jaar stond onderhoud begroot 

voor € 12.000 euro. Het opvullen van de gaten gebeurt hooguit 1x per jaar, voor zover wij- welke 

dagelijks gebruik makend van de weg- kunnen zien. (de gemeente beweert dat dit 4x per jaar 

gebeurt, maar levert hier geen bewijs van)  

ADVIES POLITIE 

Tijdens de gesprekken werd duidelijk gemaakt dat er een politie-advies lag, maar bij een vervolgvraag 

bleek het te gaan om een telefonisch overleg. Tijdens de gesprekken werd ons duidelijk gemaakt dat 

het politie-advies een zeer zwaarwegende factor was, maar bij de hernieuwde aanleg van de Noorder 

Leidsevaart vorig jaar, is ondanks het advies van de politie om drempels aan te leggen, dit advies niet 

opgevolgd.  

Volgens dhr. Westra zou de politie aangegeven hebben dat handhaving niet mogelijk is, als de weg 

niet ingericht zou zijn volgens de richtlijnen. In de opmerking van het overleg met de politie zien we 

niets over- niet kunnen handhaven- terug. 

ERFAFSCHEIDING 

Wij hebben n.a.v. het bovengenoemde ook onze zorg uitgesproken over onze erfafscheidingen en de 

paaltjes die wij allen hebben geplaatst ter bescherming van onze hekken, percelen en heggen. 

(sommige heggen hebben hun oorsprong  van rond 1920). Deze afzettingen staan er om het 

exceptioneel verbreden van de berm op diverse plekken tegen te gaan. Deze paaltjes zijn eigendom  

en staan op eigendom van bewoners/perceeleigenaren “Het team beleid en inrichting” heeft 

aangegeven dat de gemeente het beheer en onderhoud van de weg heeft. Echter dit geeft de 

gemeente niet het recht om zomaar de weg te verbreden. Ons inziens zou het “Team beleid en 

inrichting” juist met de bewoners en landeigenaren om tafel moeten gaan zitten om te overleggen 

hoe de weg op hun eigendommen ingericht kan worden. 

ZWAAR VERKEER 

Bij het genoemde punt “geschikt maken voor zwaar-verkeer” wordt gesproken over een nieuwe 

fundering omdat de ondergrond van de Nieuweweg een zandgrond is en deze, naar mening van de 

gemeente, verzakt. Echter, de Nieuweweg wordt sinds jaar en dag gebruikt door zwaar-verkeer en is 

nog steeds niet verzakt. De aanleg van een geheel nieuwe fundering is ons inziens dus totaal 

overbodig. 

  



DREMPELS 

De ingeplande 14 drempels zijn enorme en absurde obstakels voor het plaatselijke werk- en 

bestemmingsverkeer bestaande uit vrachtwagens en landbouwvoertuigen (denkt u hierbij aan 

tractoren met lange machines en zware aanhangers)..Met name in de drukke perioden van de 

bloembollencultuur zoals de bloementijd, rooitijd en planttijd. Zijn enorm veel verkeersbewegingen 

ter plaatse van eerder genoemde voertuigen die zich meerdere malen per dag stapvoets of kruipend 

over die 14 drempels moeten gaan bewegen wat een enorme belemmering vormt voor de 

bedrijfsuitvoering. Door verkeersopstoppingen die hier het gevolg van kunnen zijn, kan er een 

gevaarlijke situatie ontstaan bij de spoorwegovergang, met alle risico’s van dien (er rijden 12 treinen 

per uur over dit spoor). Neem als voorbeeld Voorhout, wat daar allemaal mis gaat! 

VERKEERSBORDEN en AANPASSING ROUTEPLANNERS 

De Nieuweweg is van oudsher niet meer dan een bestemmingsweg voor de daaraan gelegen 

bollentuinen en bewoners en zo wordt die tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt, door de 

ter plaatse opererende bollenbedrijven. Het zou dan ook heel wenselijk zijn om een bord te plaatsen 

voor “alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer”, net zoals op meerdere plekken in Hillegom 

reeds gedaan is.  

Tevens willen wij de gemeente vragen om contact te leggen met Google en TomTom om instructies 

te geven dat routeplanners niet meer via de smalle Nieuweweg mogen lopen, maar deze via de 

Haarlemmerstraat, Pastoorslaan en 1e Loosterweg te laten gaan. Deze 3 wegen zijn wel geschikt voor 

doorgaand verkeer in twee richtingen. 

Ook vragen wij u, om het verkeersbord  “doorgaand verkeer” terug te plaatsen op de 1e Loosterweg 

om duidelijk te maken wat de doorgaande weg is, deze zat voorheen bevestigd op het rood/witte 

hek ter hoogte van 1e Loosterweg 116. 

HET NIEUWE 30 KM VAK 

Op dit moment zijn er in de thans 50 km-zone parkeervakken voor de Weeligenberg gesitueerd, voor 

het verkeer zou het veiliger zijn als een gedeelte van deze parkeervakken zouden verdwijnen. We 

hebben het dan over de vakken vanaf de hoofdingang van de Weeligenberg naar de 

Haarlemmerstraat. Voor het overige stuk zou dan een parkeerverbod moeten gelden, zodat verkeer 

opkomend en uitgaand van de Nieuweweg zich beter kan opstellen. 

Op de nieuwe tekening is het 30 km vak uitgebreid tot buiten de bebouwde kom, namelijk tot de 

brug en die ligt op 295 meter van de Haarlemmerstraat af. Wij vragen ons af of het juist is dat er 

buiten de bebouwde kom een 30 km zone kan komen. Voor uw info de bebouwde kom begint na de 

tweede uitrit van Nord Lommerse,  richting Haarlemmerstraat. 

Wij zouden het wenselijk vinden om de aansluiting kruising Nieuweweg op de  Haarlemmerstraat 

eens onder de loep te nemen, omdat deze gevaarlijk is ingericht voor in- en uitdraaiend verkeer en 

hier gevaarlijke situaties ontstaan van al het wegverkeer die het fietspad moeten kruisen. Door 

gebrek aan zicht, door de struiken en geparkeerde auto’s aan de Haarlemmerstraat, kan je de 

gebruikers van het fietspad niet aan zien komen. 

  



TOT SLOT 

Het ontwerp voor de herinrichting van de Nieuweweg is gemaakt achter het bureau door “het Team 

beleid en Inrichting” met een budget van € 890.000.  

De dagelijkse gebruikers van de weg, de bewoners en belanghebbenden,  vinden dat zij onvolledig 

geïnformeerd zijn door de gemeente en daardoor niet betrokken zijn bij de herinrichting. 

Alle argumenten van de dagelijkse gebruikers voor een andere inrichting zijn door “het team Beleid 

en Inrichting” en de verantwoordelijke wethouder volledig genegeerd. 

Wij hopen dat deze inspraak nog kan leiden tot andere inzichten. Ik wil u hartelijk danken voor het 

aanhoren van onze argumenten.  

 

 

 

 

 

P.S. 

Ten overvloede melden we u nog eens dat dhr. Westra aangegeven heeft dat het verlaagde drempels 

heeft ingepland en dat de bermen hetzelfde mee gaan glooien, zodat het verkeer niet naast de 

heuvel kan belanden.  

U zult begrijpen dat wij voor drempelloos gaan! 

-- 

Ook begrijp ik de logica van de Gemeente niet, dat de bewoners aan de Haarlemmerstraat 31 t/m 33 

- het ene uiteinde van de Nieuweweg-, wel zijn geïnformeerd en wij op -het andere einde van de 

Nieuweweg- nl. de  Margrietenlaan 2, 1e Loosterweg 116 en 51 naast en tegenover de nieuwe T-

splitsing en ook nog eens eigenaren zijn van de aan de Nieuweweg gelegen gronden helemaal niet 

zijn geïnformeerd door de Gemeente. 

-- 

m.vr.gr. Yolanda Heemskerk 

 


