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Geachte Fractievoorzitters, Burgermeester, College, 
  
Met grote verbazing heb ik kennis genomen over het nieuws dat de aanpassing van 
de Wilhelminalaan nog jaren op zich laat wachten (Weekendkrant 1 december 2022). 
Helemaal verassend is het niet gezien de berichten van (geanonimiseerd), met een 
van mijn mede straatbewoners, die van dezelfde strekking waren.   
  
Ik moet zeggen dat ik zeer teleurgesteld ben over deze opstelling. Zoals u weet is de 
situatie in de Wilhelminalaan zeer gevaarlijk. Vrachtverkeer is enorm toegenomen 
(o.a. door de komst van het bedrijf Unidex) en de snelheid wordt zeer regelmatig 
overschreden. Auto's die de adviessnelheid 30 aanhouden worden ingehaald en 
fietsers worden afgesneden. Het is wachten op een ongeluk en als vader van 2 
meiden van 1 en 4 jaar maak ik hier mij ernstig zorgen over.  
  
Persoonlijk vind ik het zeer kwalijk dat de gemeente zich verschuilt achter de 
besluitvorming in Den Haag en hiermee jaren vertraagd. Verkiezingsbeloftes van de 
verschillende partijen lijken hiermee niets waard. Ook de argumenten om niet op 
snelheid te controleren zijn zwak gemotiveerd (politietaak). Waarom wordt er op de 
N208 (o.a. Weeresteinstraat) wel gehandhaafd?  
  
De bewoners vragen in eerste instantie niet om een randweg maar om een veilige 
woonomgeving. Als politiek heeft u een verantwoordelijkheid om dit te faciliteren. Wat 
mij betreft zet u uw eigen burgers in de kou. Na al die jaren zou je toch denken dat 
de gemeente voldoende input heeft om de urgentie van de situatie in te zien.  
  
En input is er genoeg geleverd door de bewoners in de straat. Zowel op het vlak van 
trillingen als verkeersveiligheid. Participatie bijeenkomsten en evaluaties vertragen 
mijns inziens eveneens het proces. Een exemplarisch voorbeeld is het speeltuintje 
halverwege de Wilhelminalaan. Om hier te komen moet je (net na de bocht) de weg 
oversteken. Het simpel aanbrengen van een zebrapad, om kinderen en oudere 
mensen veilig over te laten steken, laat al jaren op zich wachten. Hier is al voldoende 
input voor gegeven.   
  
Ik ben ook van mening dat het onnodig is om te wachten op het rijk. Voorbeelden uit 
de nabije regio zijn er in overvloede waar N wegen heringericht worden met 
snelheidsbeperkende maatregelen en fluisterasfalt. Beste gemeente; het begint met 
een wil om iets aan de situatie te doen. De wil om dit te organiseren voor de burgers van de 
Wilhelminalaan.  



  
Afsluitend wil ik u nogmaals beroepen op uw zorgplicht voor een veilige 
woonomgeving. Luister naar uw burgers en kom ik actie!  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Inwoner Hillegom (geanonimiseerd door griffie) 


