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Onderwerp:  

Onttrekking van de Garbialaan, tussen de Abellalaan en de Elsbroekerlaan, aan het 

openbaar verkeer 

 

Wij stellen voor:  

 - te besluiten dat een gedeelte van de Garbialaan (het gedeelte tussen de 

Abellalaan en de Elsbroekerlaan) aan het openbaar verkeer wordt onttrokken. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wegenwet, artikel 7 en 9 

Realisatie 1ste fase woonzorgzone 

Kadernota Zorgzone 

Beeldkwaliteitsplan woonzorgzone 

 

Inleiding: 

Voor het realiseren van de woonzorgzone in de wijk Elsbroek werken zorgverlener 

Hozo, woningcoöperatie Stek en de gemeente samen aan de uitvoering van het plan 

“woonzorgzone Elsbroek”. De bouw van het complex (als onderdeel van fase 1) is 

gepland in het voorjaar van 2012. Vooraf zorgt de gemeente voor het bouwrijp 

maken van het terrein. 

Voor het realiseren van het complex is het noodzakelijk dat de Garbialaan, tussen de 

Abellalaan en de Elsbroekerlaan, wordt onttrokken aan de openbaarheid. In het 

uiteindelijke plan is hier een “zorgplein” geprojecteerd. 

Op 10 februari 2011 heeft uw raad besloten de onttrekking van de Garbialaan voor te 

bereiden met toepassing van de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Op grond daarvan hadden belanghebbenden zes weken de tijd om 

zienswijzen tegen de voorgenomen onttrekking in te dienen. Er is geen zienswijze 

binnengekomen. 

  

Argumenten: 

1.1 De afsluiting van de Garbialaan is vereist om, naast een efficiënte logistiek van de 

bouw, de veiligheid op de bouwplaats en de omgeving (zowel de 

bouwmedewerkers als ook de weggebruikers) te garanderen. 

Om de 1e fase van het project te kunnen realiseren, is het nodig om een gedeelte van 

de Garbialaan tijdelijk aan de openbaarheid te onttrekken. De meest dringende reden 

is om de veiligheid van de omgeving en de bouwplaats te garanderen. Daarnaast is 
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het vereist om een verantwoorde logistiek van de bouw mogelijk te maken. De 

afstand tussen de huidige Garbialaan en het toekomstige complex is klein. Door de 

onttrekking kunnen de werkzaamheden door de aannemer naar behoren worden 

uitgevoerd onder meer door een verantwoorde bouwplaatsinrichting. 

Er wordt hiermee ook voorkomen dat auto’s, fietsers en voetgangers zich mengen 

met bouwverkeer en is het mogelijk om de bouwkranen op te kunnen stellen.   

 

1.2 Het algemeen belang en de belangen van derden verzetten zich niet tegen de 

onttrekking van de weg aan de openbaarheid. 

De verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving, de school 

(locatie Paulus van het Fioretticollege) alsook het Woonzorgcentrum “Bloemswaard” 

blijven gewaarborgd. Daarnaast zal er een tijdelijke fiets/voetgangersdoorgang 

worden gerealiseerd. Een korte doorgaande route voor voetgangers en fietsers blijft 

daarmee gewaarborgd. 

 

Financiële dekking: 

In de dekking van de kosten is voorzien. Deze maken onderdeel uit van de 

exploitatieovereenkomst tussen de partijen Stek, Hozo en de gemeente. 

 

Communicatie/Participatie: 

De onttrekking van de Garbialaan is, naast onze projectpartners Hozo en Stek, 

besproken met de directie van de Paulusschool. Zij heeft medewerking toegezegd aan 

het realiseren van een tijdelijk voet- en fietspad. Ook de bereikbaarheid van de 

school is gewaarborgd. 

De plannen en de daarvoor noodzakelijke wegonttrekking is besproken in de 

bewonersklankbordgroep. Daarnaast is dit besluit voor de wegonttrekking voorbereid 

volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (artikel 3.4 van de Awb). Op 

deze manier zijn de belanghebbenden in de gelegenheid geweest om gedurende 6 

weken hun zienswijze op het ontwerp kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen 

ingediend. 

Gedurende het project “Woonzorgzone” gaan we verder inhoud geven aan de 

communicatie. Denk hierbij ook aan de gemeentelijke website, de projectwebsite 

(www.woonzorgzonehillegom.nl), nieuwsbrieven en mogelijk in de schoolkrant van de 

Paulusschool. In de tweede week van januari van 2012 is een informatiemiddag en 

–avond gepland voor alle betrokken bewoners en omwonenden. 

 

Urgentie: 

De start van de bouw van het nieuwe zorgcomplex aan de Garbialaan (fase 1) staat 

gepland in het eerste kwartaal van 2012. Het onttrekkingbesluit is een voorwaarde om 

te kunnen starten met de voorbereidingen van de bouw (bouwplaatsinrichting) en de 

uiteindelijke bouw van het complex.  De urgentie voor besluitvorming is dus aanwezig. 

 

http://www.woonzorgzonehillegom.nl/
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Kanttekeningen: 

Tegen uw besluit staat beroep open bij de rechtbank. Dit kan alleen worden ingesteld 

door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend. Deze zijn er echter niet 

geweest. 

Het verkeer in de wijk Elsbroek wordt op drie punten ontsloten. Verwacht wordt dat in 

de tweede helft van 2012 de verkeersdrukte in de wijk, tijdelijk, zal toenemen als 

gevolg van de herinrichting van het zuidelijk deel van de N208. Eind 2012 wordt 

bijvoorbeeld de Singel een week afgesloten om de kruising van de Singel en de 

Leidsestraat opnieuw in te richten. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt door 

middel van bewegwijzering waarmee een alternatieve route in de wijk wordt 

aangegeven. Ook gaan we beperkte aanpassingen plegen aan de straatinrichting om 

een veilige en bruikbare route te behouden. Dit stemmen we af met de bewoners 

(klankbordgroep bewoners) en de projectdeelnemers van de woonzorgzone en de 

N208. De parkeercapaciteit (ook voor de supermarkt) blijft op niveau door het 

aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats aan de Abellelaan ter hoogte van het 

appartementencomplex Bloemhof. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  J. Broekhuis  

secretaris voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Participatiediagram Ontrekking Garbialaan aan het openbaar verkeer 

- Plattegrond, situatieschets en tekening bouwplaats tpv Fioretticollege 

Informatie bij: dhr. S. van der Pols, s.vanderpols@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 306  
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