
Herinrichting N208 3e fase NOTA VAN ANTWOORD Informatie-avonden februari 2016

Antwoorden op vragen van bewoners tijdens informatie-avonden N208 3e fase (16 en 17 februari 2016)

Datum Volgnr Onderwerp Opmerking Reactie

16 1 Parkeervakken, 

oversteekplaatsen, 

rotonde

- Waarom worden op de groenplaats achter de bushalte 

niet meer parkeerplaatsen gecreëerd? Geeft minimaal 20 

tot 30 plaatsen en besparing op onderhoud groen. 

- Worden er oversteekplaatsen gecreëerd op de 

doodlopende uitgangen: Pastoorslaan/Burg 

Wentholtstraat/Amerikastraat/Van Tetsstraat

- Als het middenstuk in de rotonde kleiner wordt gemaakt, 

zal het vrachtverkeer beter doorstromen.

1. Omdat dit één van de weinige groenvakken is langs dit 

deel van de N208 is en de inpassing niet goed te 

combineren is met de bushalte is deze suggestie niet 

overgenomen.

2. Er komen weliswaar fietsoversteken ter plaatse van de 

zijstraten, maar geen zebrapaden omdat er geen logische 

plek kan worden gevonden en er relatief weinig gebruik van 

wordt gemaakt. De aanleg van een zebrapad zou dan een 

schijnveiligheid introduceren, en dat leidt tot gevaarlijke 

situaties.

3. De diameter van het middenstuk van de rotonde is ten 

opzichte van de landelijke richtlijn met 2 meter verkleind 

om meer ruimte te bieden aan passerende vrachtauto's.

16 2 Ter hoogte van 

Tetsstraat en 

bushalteomgeving

- In-/uitritvan Tetsstraat:

   - geen doorgetrokken streep, dus zowel links als 

rechtsafslaanmogelijk vanaf de van Tetsstraatde 

Weeresteinstraat op

- Tegenover de Van Tetsstraat géén parkeervak ivm 

veiligheid en doorstroom fietsers, die linksaf slaan vanuit 

Van Tetsstraat linksaf de Weeresteinstraat op (en vanaf de 

Weeresteinstraat linksaf de Van Tetsstraat in)

- Behoud bushalte ter hoogte van no 50 (ivm ook al 

vervallen halte Treslong)

- Oversteekplaatsen inplannen en duidelijk markeren bij 

bushalte in de buurt ivm doorstroom voetgangers van en 

naar bushalte en omliggende nieuwe wijken

- Ter plaatse van alle in en uitritten en zijstraten wordt de 

dubbele doorgetrokken asmarkering een onderbroken 

markering (1 - 1 streep)

- Ter plaatse van de Van Tetsstraat komt een 

oversteekvoorziening. Deze loopt door in de parkeerstrook, 

zodat daar niet geparkeerd mag worden.

- De bushalte blijft gehandhaafd

- Ter plaatse van alle zijstraten wordt een 

oversteekvoorziening aangebracht.

16 3 Herinrichting 

Weeresteinstraat

Graag in het definitieve ontwerp rekening houden met 

onze uitrit. De huidige uitrit is 5,30 m breed. Op de huidige 

tekening lijkt hier geen rekening mee te zijn gehouden 

De uitrit zal in dezelfde breedte worden teruggebracht als in 

de huidige situatie

16 4 Vernieuwing 

Weeresteinstraat fase 3

Plantsoen voor de huizen van nr 36 t/m 56 graag bomen 

kappen, die dicht op de huizen staan. Plantsoen evt gras of 

lage beplanting.

Stoep voor de huizen herstraten. Tegels komen omhoog 

van de wortels van de bomen en er liggen brandputten.

Herinrichting plantsoen wordt nader uitgewerkt waarbij 

deze melding wordt meegenomen

16 5 Fietsenstalling De huidige fietsenstalling verplaatsen achter de abri in de 

huidige plantsoen naast het voetpad langs huisnr 36.

Fietsenstalling wordt gecombineerd met een nieuwe abri 

ter hoogte van de instaplocatie

16 6 Parkeren Kan er achter de bushalte parkeerplaatsen komen? En voor 

huis nr 58 tot 62 een gedeelte van het groen weghalen 

voor parkeerplaatsen.

En kan de lantaarnpaal voor nr 64 verplaatst worden

Omdat dit één van de weinige groenvakken is langs dit deel 

van de N208 en de inpassing niet goed te combineren is 

met de bushalte is deze suggestie niet overgenomen.

Lantaarnpaal wordt verplaatst.

16 7 Invalideparkeerplaats 

huis nr 57

1. Invalideparkeerplaats tov huis nr 57 komt terug op de 

huidige plek? Graag rekening houden.

2. Oversteekplaats voor invalidevoertuig/scootmobiel - 

Hoe wordt dit gerealiseerd of wordt hiermee rekening 

gehouden Huisnr 57 (graag hiermee rekening houden)

3. Welk type oversteek gaan jullie aanbrengen?

4. Wellicht verlaging van band nabij Maarten Trompstraat 

(suggestie).

1. De invalideparkeerplaats komt zeker op dezelfde plaats 

terug

2. Nabij de Kortenbachstraat komt een 

oversteekvoorziening. Deze zal geschikt worden gemaakt 

voor rolstoelen/scootmobielen.

3.Op de oversteeklocaties zijn de trottoirbanden verlaagd.

16 8 Ter hoogte van 109 draaien 18 m trailers de Amerikastraat 

in. Nu parkeren er auto's voor de vluchtheuvels. Graag zou 

ik hier verandering in zien komen.

Dit is een bestaande vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 

ongewenste situatie, maar het is inherent aan de ligging van 

het betreffende bedrijf, dat op deze locatie een vergunning 

heeft voor zijn activiteiten.Vluchtheuvels komen in de 

nieuwe situatie niet terug. De inrit wordt breed gemarkeerd 

met een afwijkende kleur stenen.
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Datum Volgnr Onderwerp Opmerking Reactie

16 9 - Mogelijkheid om de huisaansluitingen riolering te 

inspecteren/vervangen als het toch open ligt.

- Wordt de stankoverlast (niet in huis) v/a ca het Ford 

museum t/m de Maerten Trompstraat hiermee verholpen?

- Oversteken veilig bij de bushalte (thv nr 212)

Ter plaatse van de overgang van openbaar naar privé riool 

worden "ontstoppingsputjes" aangebracht. Van hieruit is 

ook het privé riool inspecteerbaar.

Het is onduidelijk waar de stankoverlast vandaan komt. Het 

riool ten noorden van de kruising met de Weerlaan  wordt 

niet vervangen, maar waar nodig van binneuit hersteld. 

Er komen weliswaar fietsoversteken ter plaatse van de 

zijstraten, maar geen zebrapaden omdat er geen logische 

plek kan worden gevonden en er relatief weinig gebruik van 

wordt gemaakt. De aanleg van een zebrapad zou dan een 

schijnveiligheid introduceren, en dat leidt tot gevaarlijke 

situaties.

17

10 Trottoirs

Op tekening nr 1201107-C01 valt te zien, dat er ter hoogte 

van nrs 143 en 139 bijna geen ruimte is voor een trotoir. 

Wat is hier de oplossing voor rolstoelen, rollators en 

kinderwagens?

Door een veschuiving van het ontwerp kan hier een  trottoir 

van 3 tegels breed worden gerealiseerd. 

17

11 Inrit tussen 84 - 80

De inrit bij huisnummer 84 ontbreekt. Nr 86 en 

huisnummer 80 hebben recht van overpad naar 

achterliggende schuur en huis. 

Inritten zijn ingemeten en op dezelfde locatie en met 

dezelfde breedte meegenomen in het ontwerp.

17

12 inrit Inrit op huisnummer 86 is erg krap getekend.

Inritten zijn ingemeten en op dezelfde locatie en met 

dezelfde breedte meegenomen in het ontwerp.

17

13

Inrit is nu dubbel! Inrit op de tekening is nu getekend incl 

poort. Hier staat echter een muurtje. Inrit dient dus op de 

tekening verschoven te worden.

Tevens 2 x parkeerplaatsen getekend voor mijn pand 

rechts, links een boom. Dit benadeelt / verslechterd de 

veiligheid met in- en uitrijden. Voorstel om dit terug te 

brengen naar 1 x parkeerplaats en eventueel boom bij 

buren voor 143 te plaatsen ipv parkeerplaats bij 145.

Inritten zijn ingemeten en worden op dezelfde locatie en 

met dezelfde breedte meegenomen in het ontwerp.

Wens voor verschuiven parkeerplaats wordt onderzocht. De 

beschikbare breedte van de strook tussen het fietspad en 

de rijweg bepaalt de locatie van de parkeerplaats.

17

14 Oprit nr 124

1. Op de tekening van het plan ontbreekt bij nr 124 de 

oprit

2. Eveneens onderbroken streep bij de wegbelijning. Mag 

ik aannemen, dat zowel oprit als belijning nog worden 

toegevoegd?

3. Ook hoop ik van harte, dat de bestaande bomen v.a. de 

kruising richting Bennebroek gespaard blijven.

4. Helaas kan ik na de herindeling niet meer voorsorteren 

om met de auto mijn erf op te rijden en zal ik dus het 

verkeer op moeten houden.

Inritten zijn ingemeten en worden op dezelfde locatie en 

met dezelfde breedte meegenomen in het ontwerp

Doorgetrokken markering is onderbroken bij alle inritten en 

zijstraten.

De bestaande bomen zijn zoveel mogelijk opgenomen in 

het ontwerp. Bij verdere uitwerking wordt onderzocht of 

bomen, die niet passen in de nieuwe inrichting kunnen 

worden verplaatst. Zo niet, dan zullen de te verwijderen 

bomen worden gecompenseerd door aanplant van nieuwe 

bomen.

17

15 voetpad / boom

Op de tekening ontbreekt een voetpad voor ons huis. Leidt 

tot een onveilige situatie. Mijn verzoek is weg/fietspad te 

versmallen zodat een voetpad voor ons huis mogelijk 

wordt. 

Tevens is een boom precies voor onze woonkamer 

gepland, die na verloop van tijd veel licht uit de woning 

haalt. Graag deze boom verplaatsen naar 145 en om te 

ruilen met parkerplaats, die daar gepland staat.

Door een veschuiving van het ontwerp kan hier een  trottoir 

van 3 tegels breed worden gerealiseerd. 

De locatie van de boom in relatie tot de twee 

parkeerplaatsen wordt onderzocht. De beschikbare breedte 

van de strook tussen het fietspad en de rijbaan bepaalt 

uiteindelijk de locatie van de boom en de parkeerplaatsen.

17

16

1. Ter hoogte van "van Roon" komen veel bomen op "open 

vlakte". Zorg ervoor, dat dit wat oudere bomen zijn, anders 

zullen ze wellicht niet aanslaan en klein blijven. Geef ze 

voldoende grond om water op te zuigen.

2. De Kliko zetten wij momenteel op het strookje tussen 

rijbaan en fietspad. Waar zijn ze nu gepland?

3. Op rotonde ontbreekt een set haaientanden voor afslag 

auto's (voor fietspad) richting centrum.

1. De bomen bij "Van Roon" zijn bestaande bomen. Deze 

worden zoveel mogelijk gehandhaafd.

2. De opstelplaatsen voor de Kliko's worden ingepast in het 

ontwerp op dezelfde locaties als in de huidige situatie. 

3. Haaientanden zijn toegevoegd.

17

17 Uitrit/bereikbaar

- Bij ons perceel is geen uitrit getekend en er loopt een 

doorgetrokken streep in het midden van de weg.

- Ook dienen wij ivm bedrijf bereikbaar te blijven voor 

eigen wagens en leveranciers

- Graag rotonde om snelheid terug te dringen met name 's 

nachts.

Inritten zijn ingemeten en op dezelfde locatie en met 

dezelfde breedte meegenomen in het ontwerp

Doorgetrokken markering is onderbroken bij alle inritten en 

zijstraten.
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17

18

Bomen in plantsoen 

vanaf hnr 36 t/m 56 + 

langs huisnr 56 (ri 

Molenlaan)

De bomen zijn topzwaar en te groot geworden. Staan 

scheef en dit levert gevaar op bij storm. Ook door de groei 

van de wortels wordt het trottoir verwoest. Tegels worden 

opgetild, breken en er onstaan hierdoor onveilige situaties 

voor voetgangers, postbodes e.d.

Vanwege de vele voetgangers, die ri woonwijk Treslong 

gaan, zou een zebrapad misschien wenselijk zijn. Bij 

voorkeur zoals in winkelcentrum Hoofddorp waarbij er 

lichtjes in het wegdek knipperen zodra er voetgangers 

willen oversteken.

Voorkeur: alles dicht zodat zo snel mogelijk de weg 

opnieuw ingericht kan worden. kostenbesparend ivm 

verkeersregelaars en veiligheid werkende mensen. 

Herinrichting plantsoen en omliggende voetpaden wordt 

meegenomen in het ontwerp .

Er komen weliswaar fietsoversteken ter plaatse van de 

zijstraten, maar geen zebrapaden omdat er geen logische 

plek kan worden gevonden en er relatief weinig gebruik van 

wordt gemaakt. De aanleg van een zebrapad zou dan een 

schijnveiligheid introduceren, en dat leidt tot gevaarlijke 

situaties.

17

19 groen/voetgangers

- De oude bomen voor en naast nr 36 tot en met 56 zijn de 

plaatsing volledig ontgroeid. Ze vormen een gevaar voor de 

nieuwbouw van de N208 en de omliggende bebouwing.

- Voetgangers-oversteekplaats in het verlengde van de 

molenlaan is zeer gewenst. Zeker icm de bushaltes. Graag 

overwegen.

Herinrichting plantsoen en omliggende voetpaden wordt 

meegenomen in het ontwerp .

Er komen weliswaar fietsoversteken ter plaatse van de 

zijstraten, maar geen zebrapaden omdat er geen logische 

plek kan worden gevonden en er relatief weinig gebruik van 

wordt gemaakt. De aanleg van een zebrapad zou dan een 

schijnveiligheid introduceren, en dat leidt tot gevaarlijke 

situaties.

17

20  

- Wens > rotonde. Vooral om de snelheid in de avond en 

nacht eruit te halen.

- Evt meer parkeerplaatsen en stoepen breder dan 3 tegels

- Ziggo verdeelstation voor mijn woning naar een breder 

trottoir verplaatsen.

In ontwerp zit overal een trottoir van minimaal 3 tegels 

breedte.

Op deze smalle trottoirs geen lichtmasten of verdeelkasten 

van nutsvoorzieningen. Het trottoir ter hoogte van huisnr 

102 wordt 1,70 m breed.

17

21

Afwatering & hoogte van 

voetpad

1. Voor nr 18 is het fietspad + voetpad hoger dan de tuin.

2. Hoe is de afwatering geregeld en wordt er voorkomen, 

dat de tuin hier onderloopt?

In het ontwerp houden we op de overgang openbaar-privé 

dezelfde hoogte aan als de bestaande hoogte. Trottoirs 

wateren af richting het fietspad. Water vanaf rijweg, 

parkeerstrook, fietspad en voetpad wordt afgevoerd via het 

riool.

17

22 glasvezelkabel

Destijds in ca 2006 heeft de fa Lijbrand toegezegd, ook 

gasvezelkabel aan te leggen op de Weeresteinstraat ten 

noorden van de kruising met de Weerlaan/Pastoorslaan 

ten tijde van de reconstructie van de Weersteinstraat. In 

hoeverre is bekend of deze belofte waargemaakt zal 

worden? Wilt u de fa Lijbrand herinneren aan deze 

belofte?

Bij het overleg met nutsbedrijven heeft Lijbrandt 

aangegeven, dat er geen plannen zijn om op het noordelijke 

deel van de N208 een glasvezedistributienet aan te leggen

17

23 Bereikbaarheid bedrijf

Gaarne goed rekening houden met de bereikbaarheid op 

weekdagen van 10 tallen nationale en internationale 

transportbedrijven. 

Bedrijf moet aan- en afvoer goederen kunnen behouden. Tzt in uitwerking fasering meenemen

17

24

- Waar komt de straatverlichting?

- Waterafvoer voldoende om geen water op ons terrein te 

krijgen bij hevige regenbui

- bij voorkeur rotonde

De lichtmasten komen op de grens van openbaar en privé. 

Trottoirs wateren af richting het fietspad. Water vanaf 

rijweg, parkeerstrook, fietspad en voetpad wordt afgevoerd 

via het riool. De capaciteit van het riool wordt berekend aan 

de hand van landelijke richtlijnen qua regenintensiteit.
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M 25

Geachte heer Van Liere,

Allereerst hartelijk dank voor de presentatie die u heeft 

gegeven en het beantwoorden (samen met uw collega’s) 

van onze vragen.

U heeft aangegeven dat wanneer wij 

aandachtspunten/verdere vragen hebben we deze aan u 

mochten doorgeven, bij deze.

Achtergrondinformatie

Wij zijn de bewoners van nummer 90 (en tevens eigenaar 

van nummer 92 en 94). De nummering op het ontwerp is 

incorrect, dus voor de duidelijkheid geef ik even aan hoe 

het wel zit. Het woonhuis nummer 90 betreft de op de 

tekening genummerde blokken 90 en 94. Dit is één geheel 

en is nummer 90. Het pand achter de woning is nummer 

92. Het pand achter nummer 96 betreft nummer 94. 

Nummer 92 en 94 betreffen (bollen)schuren. Tussen de 

panden 90 en 96 zit onze inrit. Er rust op deze percelen een 

woon-werk bestemming. Omdat het ook als zodanig 

gebruikt wordt, moet het perceel toegankelijk blijven voor 

(kleine) vrachtwagens dan wel auto’s met trailer.

Punt 1) Onze inrit

Op dit moment is de situatie zo dat wanneer wij onze oprit 

willen verlaten, wij op het fietspad moeten staan om 

überhaupt te kunnen zien of wij de weg op kunnen 

draaien. Dit is niet ideaal, maar helaas niet anders. 

Ter hoogte van huisnr 90 krijgt het voetpad een breedte 

van 1,55 m.

Voor veel personen is het niet zichtbaar dat het een inrit 

betreft omdat deze verscholen ligt tussen de huizen. Over 

het algemeen betekent dit dat wanneer het stoplicht op 

rood staat er voor onze inrit auto’s staan te wachten. 

Ondertussen blokkeren wij het trottoir en deels het 

fietspad. De automobilisten van tegenwoordig zijn niet erg 

sociaal en dus komt het niet vaak voor dat wij er tussen 

worden gelaten. Ook wordt het zicht op de andere rijbaan 

(van Bennebroek naar Hillegom) vaak belemmert door 

bussen/vrachtwagens. Op dit moment kunnen wij op basis 

van de stoplichten zelfs zonder zicht redelijk inschatten 

wanneer de oversteek veilig zou moeten zijn. Met de 

komst van de rotonde krijgen we te maken met een 

continue stroom verkeer. Dit in combinatie met het feit dat 

men geen uitrit verwacht op deze locatie, zal de oversteek 

alleen maar lastiger maken. Is het mogelijk om middels een 

markering de inrit/uitrit vrij te laten van verkeer? Wij zitten 

namelijk behoorlijk dicht op het kruispunt en het verkeer 

staat meestal stil voor ons perceel. In dat geval kunnen wij 

met de komst van de rotonde er namelijk voor kiezen om 

rechtsaf te slaan en gewoon een rondje rotonde te maken 

zonder daartoe te lang het trottoir en fietspad te 

blokkeren.

De inrit wordt in een afwijkende kleur (grijs) straatsteen 

uitgevoerd. Bovendien wordt de trottoirband ter plaatse 

van de inrit verlaagd, zodat voor het doorgaande verkeer 

duidelijk is waar wel en geen inritten zitten. De rotonde zal 

minder wachrtrijen opleveren dan de huidige 

verkeerslichten. Er is immers geen "roodtijd". Hierdoor zal 

het uitrijden uit de inrit minder problematisch zijn.
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Punt 2) De verhoging van het trottoir en het fietspad die 

men in het ontwerp heeft opgenomen. Door de 

beschikbare ruimte is het niet mogelijk om recht voor de 

oprit te komen. Door het schuin insteken zorgt een 

verhoging voor schommelingen (de wielen zullen niet 

tegelijk de verhoging nemen). U zult begrijpen dat wanneer 

er een voertuig op een trailer staat, deze schommelingen 

niet gewenst zijn. Daarnaast ligt ons perceel hoger dan de 

weg, waardoor de achterzijde van een aanhanger op dit 

moment soms al het wegdek raakt. Het is dus van belang 

dat het verschil tussen de weg en ons perceel niet groter 

wordt.

Punt 3 De verhoging tussen het fietspad en de rijbaan

- Voor ons perceel zullen er geen parkeerplaatsen 

gerealiseerd worden, er is niet voldoende ruimte hiervoor. 

Hierdoor komt het fietspad, net als in de huidige situatie, 

direct aan de rijbaan te liggen. In het ontwerp is het idee 

opgenomen om tussen de rijbaan en het fietspad een 

verhoging aan te brengen. Zoals wij het begrepen hebben, 

zal deze verhoging dusdanig zijn, dat men er niet even met 

een fiets /kinderwagen/rolstoel overheen kan. Voor onze 

indraai is het van belang, dat deze verhoging niet alleen 

niet voor de inrit wordt gerealiseerd, maar ook met enige 

marge daarbuiten.
Ter plaatse van de inritten worden alle banden verlaagd, 

zodat in en uitrijdend verkeer geen "hobbels" hoeft te 

nemen.

De breedtes van de inrit worden gelijk gehouden aan de 

huidige situatie.

- Door de verhoging is laden en lossen niet meer mogelijk. 

Niet alle woningen hebben eigen parkeergelegenheid. 

Door het ontbreken van parkeerplaatsen in de directe 

omgeving, wordt er op dit moment gebruik gemaakt van 

het fietspad/de weg voor het laden en lossen van 

goederen. Die ruimte is er nu ook, doordat er een tweede 

rijbaan is voor het stoplicht. Op deze manier kunnen zowel 

de fietsers als de auto’s het voertuig passeren. Deze 

tweede baan verdwijnt in het ontwerp. Door de verhoging 

kunnen zij niet (deels) op het fietspad staan en zijn 

genoodzaakt op de weg te stoppen. Doordat de tweede 

baan verdwijnt, zullen andere automobilisten niet meer 

kunnen passeren. U kunt echter ook niet vragen dat 

bewoners grote aankopen over een traject van honderden 

meters lopend naar huis brengen en daarbij ook nog een 

drukke weg moeten oversteken. Er is tenslotte alleen 

parkeergelegenheid aan de andere zijde. 

-Ten aanzien van de ouderen vinden wij de verhoging ook 

niet verantwoord. Zij moeten oversteken naar hun 

voertuig, zijn slecht ter been en dienen over een 

trottoirband te stappen al dan niet met een rollator. 
De verhoging blijft vanwege de verkeersveiligheid voor 

fietsers gehandhaafd. Ter plaatse van inritten is deze 

verlaagd. Bestelautos kunnen hier overheen rijden.

Punt 4) Oversteekplaatsen fietsers 

In de huidige situatie schieten fietsers schuin de weg over 

van inrit naar inrit. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, 

zeker in de donkere maanden. Een fietsoversteek zou dus 

geen overbodige luxe zijn. Er werd echter op de 

informatieavond gesproken over een fietsoversteek vanuit 

de (oude) Pastoorslaan. Deze weg ligt recht tegenover 

onze oprit. Dit betekent dat wanneer fietsers gebruik 

maken van de oversteek zij voor onze oprit moeten 

wachten tot er ruimte is om over te steken. In de spits 

(wanneer wij juist zelf ook gebruik maken van onze oprit) 

betekent dit dat er een opstopping zal zijn. Dit is uiteraard 

niet wenselijk. Waarom niet een oversteek ter hoogte van 

de bushaltes. Daar is meer ruimte en het is een locatie 

waar men vaak over wil steken. 

Bij alle doodlopende zijstraten worden middels markering 

op de weg fietsoversteken gerealiseerd. Deze zijn naar 

verwachting niet zo druk, dat daar voortdurend wachtende 

fietsers staan. Daarnaast is het zo, dat fietsers aan de 

rechterkant van de weg niet terug mogen rijden om 

verderop te kunnen oversteken en dus moeten oversteken 

ter plaatse van de zijstraten. 
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Punt 5) Zebrapad(en) 

In het ontwerp zijn geen voetgangersoversteekplaatsen 

opgenomen. Er werd gezegd dat deze er wel gaan komen 

en daar zijn wij blij mee. Op dit moment is het een crime 

om over te steken, zeker in het gezelschap van kleine 

kinderen. Met de komst van een nieuwe wijk 

(pastoorsveld) zal de verjonging toenemen. Maar ook ten 

aanzien van de huidige vergrijzing is het fijn wanneer er 

een relatief veilige oversteek wordt gecreëerd. In de 

huidige situatie staan we tussen geparkeerde auto’s en zijn 

totaal niet zichtbaar. Ook is het niet mogelijk om op de 

gedeelten zonder parkeergelegenheid over te steken in 

verband met verhogingen waar kinderwagens en 

rolstoelen niet snel genoeg overheen kunnen. Deze 

verhogingen worden ook weer in het nieuwe ontwerp 

toegepast en daarom is een oversteek des te belangrijker. 

Het drukste punt om over te steken ligt ter hoogte van de 

bushaltes. Hier is de weg ook het meest overzichtelijk, 

misschien een handig punt voor een zebrapad? 

Er komen weliswaar fietsoversteken ter plaatse van de 

zijstraten, maar geen zebrapaden omdat er geen logische 

plek kan worden gevonden (automobilisten verwachten op 

een recht wegvak van een doorgaande weg geen 

voetgangersoversteek). Er zal bovendien relatief weinig 

gebruik van worden gemaakt. De aanleg van een zebrapad 

zou dan een schijnveiligheid introduceren, en dat leidt tot 

gevaarlijke situaties.

Punt 6) Trottoirs 

-In de huidige situatie is het nagenoeg onmogelijk om voor 

de nummers 88 tot en met 96 via het trottoir te lopen met 

een kinderwagen of in een rolstoel. We hebben hier een 

trottoir van 2 tot 2,5 stoeptegel breed. Hierin zijn dan ook 

nog zaken verwerkt waardoor het nog smaller wordt. Denk 

aan een lantaarnpaal, die dan ook nog eens zo dicht op een 

woning staat dat de markies niet meer volledig uit kan. Of 

een elektra kastje. Je bent genoodzaakt het fietspad op te 

gaan. Dit is onveilig ten aanzien van het overige verkeer en 

de fietsers en brommers rijden hier hard en worden op z’n 

zachtst gezegd niet vrolijk van obstakels op hun route. Aan 

de overzijde is het trottoir breder en is er ook een 

groenperk. Wellicht is het ook de bedoeling in het nieuwe 

plan, maar het zou fijn zijn als de beschikbare ruimte wat 

beter verdeeld wordt over beide zijden. 

- Het trottoir ter hoogte van nummer 141 en 143 

verdwijnt. Verdwijnt ja, want er is nu wel een trottoir daar 

voor de deur en nog een ruim trottoir ook. In het kader van 

de veiligheid voor de voetgangers en de fietsers vinden wij 

dit onacceptabel. Juist de oneven zijde is de meest 

verkeersveilige doordat de parkeerstrook tussen de rijbaan 

en het fietspad & trottoir ligt. En dan zou je hier geen 

voetpad meer hebben. 

Langs het hele tracé zijn aan beide zijden voetpaden 

opgenomen in het ontwerp van minimaal 3 tegels breed. 

Op de smalste delen komen geen obstakels zoals 

lichtmasten of verdeelkasten.

Punt 7) Afsluitingen 

Hoe zit het met de afsluitingen? Blijft onze woning 

gedurende het traject bereikbaar per auto? Dus voor 

bestemmingsverkeer open? Er is namelijk nauwelijks tot 

geen alternatief hier in de buurt om te parkeren. Ik begrijp 

dat wanneer het riool vervangen wordt of wanneer er 

geasfalteerd wordt wij niet daarover mogen rijden, maar 

waar hebben we het dan over? Een dag(deel)? En worden 

we over een totale afsluiting (dus ook als dat alleen een 

inrit betreft) tijdig ingelicht? In het verleden hebben we te 

maken gehad met verrassingen waardoor we zonder 

fatsoenlijk bericht niet meer van ons terrein af konden. 

Fasering wordt in een later stadium uitgewerkt. 

Bereikbaarheid wordt als eis opgenomen in het contract 

met de aannemer.

Punt 8) Verlichting 

Welke verlichting gaat er toegepast worden? Het valt mij 

op dat de nieuwe verlichting bij bijvoorbeeld de rotonde 

Sixlaan, niet toereikend is. Waar ik hier voor de deur keurig 

het fietspad kan zien vanuit de auto, heb ik bij de rotonde 

veel moeite om het wandelend en fietsend verkeer te zien 

aankomen in het donker. Voor de verlichting worden berekeningen uitgevoerd. Voor 

de verlichtingsniveaus hanteren wij nationale richtlijnen.
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Punt 9) Algemeen 

Meerdere keren per week wandel ik met mijn twee 

zoontjes langs de Weeresteinstraat naar het dorp. 

Wandelen ja, want om mijn oudste zoon van net vijf jaar te 

laten fietsen hier vind ik onverantwoord. De heenweg is 

nog wel te doen fietsend, gewoon een kwestie van eerst 

een stuk wandelen richting dorp aan onze zijde om 

vervolgens ter hoogte van de bushaltes enigszins veilig te 

kunnen oversteken. Vervolgens kunnen we per fiets 

verder. Overigens loop ik dan wel eerst in tegengestelde 

richting op het fietspad omdat mijn fiets en ik niet samen 

op het trottoir passen. Maar dan komt de terugweg en dan 

ben ik dus genoodzaakt om te gaan lopen omdat het 

fietspad tegen de rijbaan aan ligt en mijn zoon maar 1 x uit 

balans hoeft te raken en dan ligt hij onder een auto. En die 

grote vrachtwagens zo dicht langs je zijn behoorlijk 

beangstigend voor zo’n vijfjarige. Anyway, we wandelen 

dus liever. Wat mij opvalt aan deze zijde (de even zijde) is 

dat er behoorlijk slecht onderhoud wordt gepleegd door de 

bewoners ten aanzien van hun groen. Het trottoir is al smal 

en op sommige plaatsen wordt dit nog smaller door 

overhangende struiken. Wij moeten regelmatig uitwijken / 

bukken voor scherpe takken etc. Er ligt grind uit de 

opritten op de openbare weg. Dit aandachtspunt wordt doorgegeven aan de afdeling 

Beheer en Onderhoud van de gemeente.

Zo nu en dan roept de Gemeente Hillegom haar burgers op 

een handje te helpen (sneeuwvrij maken, bladeren in 

speciale korven doen etc.). Is het niet een idee om, nu de 

Gemeente alles strak gaat maken, ook eens een rondje te 

doen langs de woningen om de burgers erop te wijzen dat 

zij hun groen een beetje in toom moeten houden? Zo maar 

een idee wat ook weer een hoop ergernis voorkomt… 

Dit aandachtspunt wordt doorgegeven aan de afdeling 

Beheer en Onderhoud van de gemeente.

M 26

Tijdens de eerste informatieavond op 16 februari heb ik 

met een van uw collega’s gesproken over de kruising N208 

Pastoorslaan/Meerlaan. Ik woon op Weeresteinstraat 153 

dus direct aan de rotonde. Mijn parkeerplaats is aan de 

Pastoorslaan. Momenteel is in- en  uitrijden, vooral in de 

drukke uren, niet altijd even gemakkelijk. Als ik vanaf de 

kruising kom moet ik een U-turn maken om op mijn 

parkeerplaats te komen. Het achterliggende verkeer is daar 

meestal niet op verdacht en al 3 keer heeft dit een 

achterbumper gekost. Een eerder verzoek om de huidige 

vluchtheuvel aan te passen en een kruisvak op het wegdek 

te maken is door de gemeente afgewezen.

Ik verzoek u bij de verdere uitwerking van het ontwerp met 

de mogelijkheid om links af te slaan rekening te houden, 

bijv door de belijning van het verdrijvingsvlak aan te passen 

en de afmetingen van de vluchtheuvel zodanig te kiezen 

dat links afslaan mogelijk is.

Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met de 

berm beplanting naast mijn inrit. Momenteel parkeer in 

achteruit de inrit in. In de nieuwe situatie zal dat andersom 

moeten en is een goed overzicht naar het het fietspad en 

de pastoorslaan belangrijk. Niet te hoge struiken dus.

Linksafslaan vanaf Pastoorslaan naar inrit woning nr 153 is 

in het ontwerp mogelijk gemaakt (geen verkeersheuvel, 

maar onderbroken markering.
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27

Het ziet er naar uit dat het aantal parkeerplaatsen wordt 

gereduceerd, met name het deel Weersteinstraat 107 - tot 

aan de bushalte (ongeveer huisnummer 115). Is er over 

nagedacht waar de huidige bewoners hun auto kunnen 

gaan parkeren?

Wij wonen aan het deel van de Weeresteinstraat waar een 

zijweg is, de Amerikalaan. Dit is geen doorgaandeweg; deze 

weg wordt uitsluitend gebruikt voor vrachtverkeer dat 

goederen brengt naar het achterliggende bedrijf. Het is 

ongelooflijk dat zeer lange vrachtwagens het voor elkaar 

krijgen achteruitrijdend in deze straat te manoeuvreren. 

Het nog ongelooflijker is dat er tot heden nog nooit een 

(ernstig) ongeval heeft plaats gevonden; er ontstaan 

namelijk levensgevaarlijek situaties als een chauffeur het 

voertuig achteruit zet en tegelijkertijd het vervoer op de 

Weeresteinstraat in de gaten dient te houden en de 

fietsverkeer op het fietspad. Wij willen u dringend 

verzoeken hier kritisch naar te kijken. Op z’n minst dient 

hier een spiegel te worden geplaatst dat het voor de 

vrachtwagenchauffeur makkelijk maakt al het verkeer goed 

in de gaten te houden. Wij voorspellen dat hier vroeg of 

laat een ernstig verkeersongeval (met een fietser) gaat 

gebeuren….!

1. Het Aantal parkeerplaatsen blijft gelijk bij het hanteren 

van een lengte van 6 meter per parkeerplaats. Er is 

onderzocht of bij het hanteren van een lengte van 5,50 m er 

extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd ( dit 

blijkt vrijwel geen winst op te leveren. Bovendien is de 

ruimte van 6 meter benodigd om langs deze drukke weg 

vlot te kunnen in- en uitparkeren. 

2. Uitrit Amerikastraat is een gegeven. Er is geen ruimte om 

deze situatie aan te passen.

27

We zouden het bijzonder waarderen als in de nieuwe 

situatie geen lantaarnpaal voor ons huis wordt geplaatst. 

Dit is thans het geval. Onze slaapkamer heeft best veel last 

van het felle licht…

Het zou mooi zijn als aan de overkant (even nummers) ook 

bomen worden geplant hetgeen op de tekening ontbreekt.

- Bij plaatsbepaling van de lantaarnpalen is rekening houden 

met woningen.

- Aan de overzijde komen geen bomen, omdat daar geen 

ruimte voor is (geen parkeerstrook).
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