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Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

Vragen van de fractie van de PvdA d.d. 05-03-2014 inzake de verkeerskundige 

uitwerking van Hart voor Hillegom (3 – Eénrichtingsverkeer Van Meerbeekstraat) 

Zowel op de informatieavonden van 21 november 2013 als op verschillende latere 

momenten hebben wij gevraagd naar het verkeersonderzoek waarin de afsluiting van de 

van Meerbeekstraat onderzocht is. Diverse malen is ons dat onderzoek toegezegd. Op 

de informatiebijeenkomst in Hotel Flora op 13 januari jl. zat de afsluiting (knip) van de 

van Meerbeekstraat nog in de presentatie. 

 

Bij de stukken van het visiedocument zit wel een verkeerskundige uitwerking (dd 21 

januari). Blijkbaar is er dus in een week tijd een onderzoek geweest naar het 

éénrichtingsverkeer maken van de van Meerbeekstraat. In dit onderzoek niets meer over 

de afsluiting. Graag zouden wij alsnog het onderzoek krijgen waarin de afsluiting 

onderbouwd werd, zodat wij alle opties met elkaar kunnen vergelijken. 

 

Verder alvast een paar korte opmerkingen/vragen over het onderzoek van 21 januari: 

1. De Prins Bernhardstraat is aangegeven met de verkeerde éénrichting (oost –west, 

 moet zijn west –oost). Of is het de bedoeling dat deze omgedraaid wordt, 

 waardoor het van uit noordelijke richting enkel mogelijk is het centrum en 

 aanpalende wijk te bereiken via het Floraplein en de ‘’uitrit’’ naast Massada? 

 Overigens dezelfde route waar u al (nog meer) vrachtwagens met oplegger ter 

 bevoorrading van Hoofdstraat Oost doorheen wil laten gaan. 

 

2. Wij missen de impact op de Meerdorpstraat. 

 

3. Wij missen de impact van de nieuwbouw Ringoevers aangaande de verkeersdruk 

 die deze wijk zal gaan claimen op de Olympiaweg/rotonde Meerlaan alsmede 

 route naar het Centrum. 
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Vragen van de CDA-fractie d.d. 06-03-2014 inzake de Triangel 

Het CDA heeft een e-mailbericht ontvangen van de heer De Winter van Rotteveel M4 met 

betrekking tot de Triangel. De heer De Winter schrijft dat hij al sinds 7 november 2013 

wacht op een reactie van de gemeente op zijn plannen voor herontwikkeling van de 

Triangel. Wij worden daar een beetje droevig van. Het CDA en volgens ons ook andere 

partijen in de raad hebben aangegeven dolgraag iets moois te maken van dit gebied. 

Maar daar lijkt (wij schrijven bewust ‘lijkt’, want wij kunnen niet achter de schermen 

kijken) weinig energie in gestopt te worden door de gemeente. Wij willen graag op de 

hoogte gesteld worden van de stand van zaken en hebben daarom de volgende vragen: 

 

1. Wat is er tot nu toe gebeurd met betrekking tot de Triangel? Welke initiatieven 

zijn er door derden ontplooid en hoe heeft de gemeente hierop gereageerd? 

 

2. Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er nog? Hoe zit het met de subsidie (ISV-

gelden)? Kunnen we die voor dit project behouden?  

 

3. Zijn er andere zaken die betrekking hebben op de Triangel die voor de volledige 

informatie van de gemeenteraad van belang (kunnen) zijn? 

 

 

Vragen van de BBH-fractie d.d. 17-03-2014 inzake de afsluiting van de N208 

In het gemeentelijk persbericht ‘Ondertekening contract herinrichting N208’ van 11 

augustus 2011 is vermeld: “De gemeente stelt een aantal eisen op het gebied van 

bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Zo moet de doorstroming en bereikbaarheid van de 

woningen en winkels gegarandeerd zijn.”  Dit is een van de voorwaarden geweest van de 

aanbesteding en is als zodanig ook in de aanvullende voorwaarden van het contract 

opgenomen.  

 

Onze vraag luidt: Welk novum doet zich voor, dat het rechtvaardigt dat er op deze wijze 

wordt afgeweken van de eerdere contracten en aanvullende voorwaarden die met de 

BAM afgesloten zijn? 

 


