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Inleiding 

 

Door de Tweede Kamer is eind vorig jaar besloten om 30 km/uur in de bebouwde kom 

meer leidend te maken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de 30 km/uur ook op 

zogeheten gebiedsontsluitingswegen in te voeren.  

 

Op dit moment zijn echter nog geen concrete inrichtingseisen en richtlijnen voor dit type 

wegen bekend. De verwachting is dat hierover begin 2023 meer duidelijkheid ontstaat.  

Het college heeft om die reden besloten het project herinrichting Prinses Irenelaan 

tijdelijk uit te stellen totdat de eisen en richtlijnen voor een GOW30 

(Gebiedsontsluitingsweg 30km/uur) bekend zijn. 

 

Bij de behandeling van het Mobiliteitsplan Hillegom is door de gemeenteraad besloten om 

geen verder onderzoek te doen naar verlaging van de snelheid naar 30 km/uur op de 

Wilhelminalaan en de Meerlaan (oostelijke deel) maar om dit direct te gaan invoeren. 

Vooruitlopend op een herinrichting van voornoemde wegen zal op korte termijn de 

maximumsnelheid worden verlaagd naar 30 km/uur (verkeersbesluit).  

 

De inrichting van de bovengenoemde wegen wordt aangepast wanneer er meer 

duidelijkheid is over de eisen en richtlijnen voor een GOW30 

 

Uitstel 

 

De concept-inrichtingstekening van de Prinses Irenelaan heeft het college op 23 

november 2021 vastgesteld. Tot 22 februari 2022 konden bewoners en belanghebbenden 

reageren op deze concept inrichtingstekening van de Prinses Irenelaan. 

 

Omdat de Prinses Irenelaan kenmerken heeft van zowel een ontsluitingsweg als van een 

woonstraat moesten keuzes worden gemaakt die voor bewoners en aanwonenden op dit 

moment niet wenselijk zijn en/of niet worden begrepen.  

 

De nog te ontwikkelen inrichtingsprincipes voor GOW30 (Gebiedsontsluitingsweg 30 

km/uur) kunnen straks mogelijk een betere oplossing bieden voor wegen die zowel de 

functie hebben van wonen als gericht zijn op doorstroming. 



 

 

 

Om te voorkomen dat er relatief kort na realisatie aanpassingen noodzakelijk zijn, wordt 

de herinrichting van de Prinses Irenelaan uitgesteld. 

 

De verwachting is dat er begin 2023 duidelijkheid is en dat het project kan worden 

voortgezet op basis van de eisen en richtlijnen voor een GOW30 (Gebiedsontsluitingsweg 

30km/uur).Naar verwachting kan dan in het voorjaar 2023 een concept-inrichtingsplan 

worden gemaakt op basis van de ontwerpcriteria GOW30 (Gebiedsontsluitingsweg 30 

km/uur). Na bestuurlijke vaststelling van dit ontwerp wordt dit plan ter inzage gelegd. 

De uitvoering van het plan kan dan in de zomer van 2024 plaatsvinden. 

 

Vervolg 

 

Nu het besluit genomen is om de Prinses Irenelaan tijdelijk uit te stellen worden de 

bewoners/belanghebbenden die op de plannen hadden gereageerd schriftelijk 

geïnformeerd over het tijdelijke uitstel van het project. De andere bewoners van de 

Prinses Irenelaan en omgeving worden geïnformeerd met een huis-aan-huisbrief.  

Deze informatie wordt ook gedeeld via de gemeenteberichten. 
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