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Toelichting 

 

Hierbij bieden wij u bijgaande stukken ter informatie aan: 

- Bewonersbrief ter inzage ontwerp inrichtingstekening rotonde bij het IKC 

- Publicatie gemeentelijke website 

- Concept inrichtingstekening rotonde met fietsroutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

bewoners Heemskerklaan 1 t/m 19  en 2. 

Willem de Zwijgerlaan 1 t/m 7  en 75 t/m 85. 
Vosselaan 156 en 156A 
Hillegom 
 
 
 
 

Uw kenmerk:    
Ons kenmerk:  Z-21-175331 
 

Verzenddatum:  30 juni 2021 
Onderwerp:  informatie rotonde IKC met fietsroutes 

Behandelaar:  Henk Westra 
 

 
Beste meneer, mevrouw, 
 
De gemeente Hillegom wil op de kruising Weerlaan/ Vosselaan/ Heemkerklaan een 
rotonde aanleggen. Gelijktijdig willen we een dubbelzijdige fietsverbinding maken 
tussen de rotonde Meerlaan en de rotonde Weerlaan/ Vosselaan/ Heemskerklaan. 

Graag betrekken we u als aanwonenden/belanghebbenden bij de aanpassing van 
deze kruising en de fietsverbinding. 
 
Het kruispunt wordt in de toekomst drukker 
Met de komst van het IKC (Integraal Kind Centrum) wordt de kruising Weerlaan/ 
Vosselaan/ Heemskerklaan blijvend door meer voetgangers gebruikt. Ook in de 
donkere maanden van het jaar. Uit het onderzoek ‘Verkeersveiligheidsanalyse 

Weerlaan Vosselaan Heemskerklaan’ van het bureau Movares is gebleken dat een 
rotonde de meest veilige kruispuntoplossing is. Op basis van dit rapport is een 
concept-inrichtingstekening van de rotonde gemaakt. Op 9 juni heeft het college de 

inrichtingstekening vrijgegeven voor inspraak. 
 
Met een rotonde verbeteren we het oversteken van de Weerlaan    
Hiernaast zien we een verbeterkans door het fietspad uit de wijk Vossepolder te 

verbinden met de fietsdoorsteek van de Heemskerklaan via een dubbelzijdig 
fietspad. Tot slot hebben we een tweezijdige route voor fietsverkeer voor ogen 
tussen de rotonde Weerlaan/ Vosselaan/ Heemskerklaan en de rotonde Meerlaan.  
 
De oversteekplekken voor fietsers en voetgangers maken we bij de 
rotondes 

Op de rotondes willen we een voorrangs-inrichting maken voor voetgangers en 
fietsers. Op de andere locaties op de Weerlaan kunnen de zebra-oversteken dan 
vervallen. Op deze locaties kunnen de voetgangers wel blijven oversteken, maar 
willen we geen voorrangs-inrichting maken (geen zebrapad). 
 
We zijn nieuwsgierig naar uw ideeën of adviezen over onze 
inrichtingsplannen 

Een afdruk op A3-formaat van de inrichtingstekening treft u aan als bijlage. De 
inrichtingstekening op het normale formaat ligt vanaf 5 juli ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis. Ook kunt u de inrichtingstekening bekijken via 
www.hillegom.nl/rotonde-ikc .  
 
 
 

 
 
U kunt op de volgende manieren reageren op de plannen: 

 Via e-mail: info@hltsamen.nl  

 Via Gemeente Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom. 

Postbus 32 
2180 AA Hillegom 
T 14 0252 
E gemeente@hillegom.nl 
 
Post Hil legom 

mailto:info@hltsamen.nl


Reageren kan tot 2 augustus 2021.  
 

Als u nog vragen hebt kunt u mij altijd bellen ik ben bereikbaar op  
telefoonnummer 0252-537296.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van Hillegom, 
 
 

 
Henk Westra 
Team Inrichting Openbare Ruimte 
 

 
 
Voor Burgerzaken werken wij op afspraak. Maak een afspraak via www.hillegom.nl 

of 14 0252. 
 

http://www.hillegom.nl/


Rotonde Weerlaan/ Vosselaan/ Heemkerklaan 

 

De gemeente Hillegom wil op de kruising Weerlaan/ Vosselaan/ Heemkerklaan een rotonde 
aanleggen. Gelijktijdig willen we een dubbelzijdige fietsverbinding maken tussen de rotonde 
Meerlaan en de rotonde Weerlaan/ Vosselaan/ Heemskerklaan.   
 
Het kruispunt wordt in de toekomst drukker 
Met de komst van het IKC (Integraal Kind Centrum) wordt de kruising Weerlaan/ Vosselaan/ 

Heemskerklaan blijvend door meer voetgangers gebruikt. Ook in de donkere maanden van het 
jaar. Uit het onderzoek ‘Verkeersveiligheidsanalyse Weerlaan Vosselaan Heemskerklaan’ van het 
bureau Movares is gebleken dat een rotonde de meest veilige kruispuntoplossing is. Op basis van 
dit rapport is een concept-inrichtingstekening van de rotonde gemaakt. Op 9 juni 2021 heeft het 
college de inrichtingstekening vrijgegeven voor inspraak. 
 

Met een rotonde verbeteren we het oversteken van de Weerlaan    
Hiernaast zien we een verbeterkans door het fietspad uit de wijk Vossepolder te verbinden met de 
fietsdoorsteek van de Heemskerklaan via een dubbelzijdig fietspad. Tot slot hebben we een 
tweezijdige route voor fietsverkeer voor ogen tussen de rotonde Weerlaan/ Vosselaan/ 
Heemskerklaan en de rotonde Meerlaan.  

 
De oversteekplekken voor fietsers en voetgangers maken we bij de rotondes 

Op de rotondes willen we een voorrangs-inrichting maken voor voetgangers en fietsers. Op de 
andere locaties op de Weerlaan kunnen de zebra-oversteken dan vervallen. Op deze locaties 
kunnen de voetgangers wel blijven oversteken, maar willen we geen voorrangs-inrichting maken 
(geen zebrapad). 
 
We zijn nieuwsgierig naar uw ideeën of adviezen over onze inrichtingsplannen 
De inrichtingstekening ligt vanaf 5 juli ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis Hillegom. 

Ook kunt u de inrichtingstekening bekijken via www.hillegom/rotonde-IKC .  
 
U kunt op de volgende manieren reageren op de plannen: 

 Via e-mail: info@hltsamen.nl  

 Via Gemeente Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom. 

Reageren kan tot 2 augustus 2021. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Westra 
via het telefoonnummer 0252-537296.  

 

http://www.hillegom/rotonde-IKC
mailto:info@hltsamen.nl
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Civilink Ingenieursbureau
Drachmeweg 127

 Postbus 299

2150 AG  Nieuw-Vennep

(0252) 680 280

(0252) 680 270

bureau@civilink.nl
www.civilink.nl
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