
Aan:  Burgermeester en wethouders van de Gemeente Hillegom, 

  de Gemeenteraad, 

 Het Gemeentebestuur, 

 en aan de Heer Westra 

 

Hillegom, 12 november 2021 

 

Betr. aansluiting van nieuwe T-splitsing op de hoek van de Margrietenlaan/1e Loosterweg 

Geachte lezers, 

Nu de werkzaamheden van de Nieuweweg -zo goed als- zijn afgerond, is vanaf de Nieuweweg 

komende de situatie zeker verbeterd. Echter zijn er twee nieuwe zeer onveilige problemen ontstaan 

nabij de nieuwe T-splitsing. 

Het eerste probleem: als je vanaf de Bartenbrug de Margrietenlaan oprijdt en naar de Nieuweweg 

wilt oversteken, sta je kort voor de bocht stil. Zowel met de fiets als met de auto is er nu een 

hachelijke situatie ontstaan. Men kan het verkeer vanaf de 1e Loosterweg niet aan zien komen. Zoals 

u wellicht weet, spreken wij -de buurtbewoners- elkaar geregeld en heeft iedereen er zorgen over. 

Wij -de buurtbewoners- denken het probleem te kunnen oplossen. Als er een grote spiegel geplaatst 

wordt op de nieuwe T-splitsing, gericht op de 1e Loosterweg, dan kunnen verkeersdeelnemers de 

spiegel gebruiken om het verkeer komende vanaf de 1e Loosterweg aan te zien komen. Dhr. Westra 

zegt alsmaar: “de Politie kan het niet handhaven” als wij vragen om een verkeersbord om de 

Nieuweweg alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk te maken, maar wij kunnen ons toch echt 

niet voorstellen dat de nieuw ontstane situatie voorgelegd is aan de Politie en dat die daar hun 

goedkeuring aan gegeven heeft. 

Het tweede probleem: voorheen liep de groenstrook vanaf de 1e Loosterweg door naar de 

Margrietenlaan. Bij de nieuw gemaakte perken stopt de groenstrook voor woonhuis 1e Loosterweg 

nr. 116 en gaat pas weer verder als bestraat voetpad voor woonhuis Margrietenlaan 2, richting de 

Bartenbrug.  Je loopt dus nu in de bocht op het asfalt van de bocht. Stap je ernaast dan stap je in de 

blubber. Wij zouden graag willen dat er naast de weg ca. 1 meter óf bestraat wordt óf grastegels 

neergelegd worden ingezaaid met gras, zodat je in de bocht veilig naast de weg kunt lopen. 

Dan willen wij nog graag de opmerking maken dat wij het idee hebben dat de Gemeente geen enkel 

idee heeft van de hoeveelheid verkeer welke over de 1e Loosterweg, Nieuweweg en Margrietenlaan 

rijdt… Met name in de ochtend- en avondspits is het echt ontzettend druk met scooters, fietsers en 

wandelaars van en naar het station en school en doorgaand vrachtverkeer en auto’s. Graag nodigen 

wij u uit om contact met ons op te nemen om de situatie ter plekke te bekijken en te bespreken. 

Inwoners Hillegom (geanonimiseerd door griffie) 

 


