
Van: Inwoner Hillegom  
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 15:04 
Onderwerp: Rotonde ter hoogte van nieuwe IKC aan de Weerlaan 

 

Geachte raadsleden,  

Twee weken geleden stuurde ik onderstaand bericht naar de Gemeente Hillegom. In reactie 

daarop kreeg ik een vriendelijk telefoontje met uitgebreide uitleg over de rotonde die gaat 

worden aangelegd ter hoogte van het nieuwe Integrale Kinder Centrum aan de Weerlaan. Het 

wordt vast prachtig! 

Echter, vertelde men mij dat er vooralsnog geen opening vanaf die rotonde onze wijk in komt; 

de voorbereiding wordt wel gemaakt, maar de daadwerkelijke openstelling niet omdat er 

weinig tijd is om de bijbehorende procedure te doorlopen (naar ik begreep!).  

Hierdoor moeten alle bewoners die achterin wonen de komende jaren nog steeds hobbel-de-

bobbel de hele buurt door crossen voor we een uitgang bereiken. De Van der Duyn van 

Maasdamlaan is hiertoe eigenlijk te smal, auto's moeten op elkaar wachten in de 

parkeerhavens om er om de beurt door te kunnen. 

Ik zou toch nog graag uw aandacht hiervoor willen vragen, want de verbetering is reuze 

simpel en levert zoveel op! Het lijkt mij echt een gemiste kans voor de bewoners aan 

weerszijden van de Heemskerklaan als er nu geen opening komt vanaf de Weerlaan E.e.a. 

vergt nu misschien wat extra onderzoek en voorbereiding, maar het levert m.i. heel blije 

bewoners op: de mensen die niet meer de hele buurt hoeven te doorkruisen + de mensen die 

niet meer de hele dag een stoet auto's langs hun raam hebben. 

Ik snap dat het ingewikkeld ligt met bestemmingsplannen en onderzoek en voorbereidingen 

van de bouw. Het lijkt me desondanks de moeite waard hier nog eens naar te kijken en 

daarom stuur ik u allen dit bericht, in de hoop dat u hierin nog iets kunt betekenen. 

Met vriendelijke groet, 

Inwoner Hillegom 

 

-------- Doorgestuurd bericht --------  

Onderwerp:  route naar woonwijk / Heemskerklaan 

Datum:  Wed, 22 Sep 2021 13:32:35 +0200 (CEST) 

  

  

 

Geachte heer / mevrouw, 

Sinds een jaar wonen wij in een woonark aan de Vosselaan, Hillegom. De wijk waar de rij 

woonarken achter ligt is momenteel via 2 routes te benaderen: 

1. vanaf de Weerlaan de Van Limburg Stirumstraat in; 

2. vanaf de Meerlaan de Schaepmanlaan in. 



Nu bestaat er m.i. een mogelijkheid om een derde -al bestaande- route open te zetten: 

namelijk vanaf de Weerlaan de Heemskerklaan in (pal tegenover de brandweerkazerne). 

Deze weg bestaat al, maar er is nu een ophoging + paaltjes om het alleen toegankelijk te 

maken voor hulpdiensten.  

Als deze weg geopend zou worden gemaakt als aanrijroute voor de wijk zou dat veel 

bewoners een dagelijks tocht door een wirwar van straten schelen en bovendien krijgen de 

buurtbewoners op die manier veel minder verkeersoverlast. Het gehele gebied aan 

weerszijden van de Heemskerklaan zou van deze optie gebruik gaan maken en niet meer 

telkens de hele wijk hoeven te doorkruisen met de auto. 

Ik weet niet of ik deze mail juist geadresseerd heb, maar hoop dat u het naar betrokken 

instanties kunt doorsturen. Ik doe er nog 2 foto's bij om aan te geven over welke "shortcut" ik 

het precies heb. 

 

Met vriendelijke groet, 

Inwoner Hillegom 






