Z-21-201146
Van: Inwoner Hillegom
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 18:36
Aan: HLTsamen <info@HLTsamen.nl>
Onderwerp: herinrichting prinses Irenelaan ten behoeve aan b&w en alle raadsleden
Urgentie: Hoog
Geacht College, geachte raadsleden,
Tot mijn verbazing las ik dat ten gevolge van de herinrichting van de Prinses Irenelaan, een 30 km zone, de zebrapaden zouden verdwijnen, omdat dit niet zou passen in deze zone. Bizar. Wèrkelijk
bizár!
Wij, opa en oma van een leerling van de Johannesschool, halen onze kleinzoon vaak op bij deze
school, om vervolgens naar onze geparkeerde auto te gaan aan de overkant van de Prinses Irenelaan.
De veronderstelling dat hier 30 km per uur wordt gereden, tekent werkelijk de
onwetendheid/ondeskundigheid van de ontwerpers.
Wij zijn juist blij met de gegeven veiligheid van de zebrapaden. Men móet stoppen. Dit is een
wéttelijk gegeven. Wij zouden er niet aan moeten denken dat onze kleinzoon, inclusief menige
leerling, wanneer zij iets ouder zijn en zelfstandig naar de Johannesschool gaan, worden aangereden
bij het oversteken van de Prinses Irenelaan, indien de zebrapaden zijn verwijderd.
Een 30km-zone is een schijnveiligheid. Velen rijden veel harder dan toegestaan. Velen houden geen
rekening met overstekende voetgangers. Deze tijd typeert zich door asociaal “ik-gedrag”. De
gemeente kijkt natuurlijk naar een kostenplaatje. Opspuiten van zebrapaden. Ook dat zou dan een
“ik gedrag” zijn ten koste van de voetgangers.
Wij wonen zelf aan de Hillinenweg. Eveneens een 30km-zone waar menigeen zich niet aan de limiet
houdt. Wij hebben geplijt voor zebrapaden t.b.v. de oversteek van o.a. de kinderen van de Giraf.
Echter zonder resultaat. Men is blind….en doof. Ik moet denken aan de drie aapjes…Horen, zien en
zwijgen.
Ik wil plijten voor het behoud van de zebrapaden aan de Prinses Irenelaan. Creër geen
schijnveiligheid, maar benadruk veiligheid door behoud zebrapaden ten behoeve van de jongeren èn
ouderen.
Met verbaasde groet,
Inwoner Hillegom

Van: Inwoner Hillegom
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 19:36
Aan: HLTsamen <info@HLTsamen.nl>
Onderwerp: reorganisatie Prinsen Irenelaan
Geacht college, geachte raadsleden,
Ik ben enorm geschrokken van het besluit om van de Pr. Irenelaan een 30km zone te maken.
Heeft de besluitvormer ooit wel eens met beide ogen gekeken naar de actuele situatie daar?
2 scholen met honderden leerlingen, die daar moeten oversteken.
Een zebra geeft veiligheid, een 30 km zone absoluut niet.
En wat te denken over al die ouders die hun auto’s op de meest onmogelijke manieren parkeren?
Veel e veel te weinig ruimte bij beide scholen.
Ik durf er niet eens sneller dan 5 km te rijden.
Honderden kinderen, die echt niet altijd uitkijken, maar zich wel veilig voelen vanwege de
zebrapaden.
Hierbij ook de constatering dat een 30 km bord geen waarborg is.
Er wordt continu veel te veel te snel gereden. Ook in andere wijken met een30 km zone.
Ik durf bv mijn kleinkinderen de Hillinenweg niet alleen te laten oversteken.
Behalve onoverzichtelijk heb ik er nog niemand 30 km zien rijden, eerder 60 tot (ongelogen) wel 100.
Vol gas over de kruising is eerder standaard dan regel.
Ook hier moeten veel kinderen de oversteek maken naar school (Giraf/Toermalijn)
Uit heel mijn hart vraag ik u om de situatie nogmaals te heroverwegen.
Wat weegt zwaarder……Veiligheid of kostenbesparing????
Aan u de keus.
Ik wens u een wijs besluit.
Met vriendelijke groet,

