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1. Plenaire aftrap
Terugblik bewonersavond november 2018 door Hans Luiten

Boodschap van wethouder Heleen Hooij

Deze avond is een navolging op de bewonersavond van

Wij als gemeente Heemstede hebben een eerste voorstel gemaakt

23 november 2017, een druk bezochte bewonersavond met meer

van waar wat ons betreft de prioriteit de komende tijd moet liggen.

dan 100 aanwezigen. Tijdens de bewonersavond in november

Dit is nog niet beoordeeld door het college noch de gemeenteraad.

is geconstateerd dat het doorgaand verkeer in Heemstede een

De prioriteiten zijn onderverdeeld in lokale en regionale maatregelen.

breed gedragen probleem is en de gepresenteerde knelpunten

Heemstede zal sommige maatregelen zelfstandig kunnen doen,

worden herkend. In het tweede deel van deze bewonersavond

maar bij andere moeten samenwerken met meerdere partijen

is gezamenlijk nagedacht over mogelijke maatregelen die kunnen

zoals buurgemeenten, provincie en Rijk. Wat u vanavond ter ore

worden genomen om de overlast te verminderen, hetgeen

komt zijn de eerste krijtstrepen en daar zal de workshop van deze

heeft geresulteerd in 77 aangedragen maatregelen. We kunnen

bewonersavond zeker nog aan bijdragen.

terugblikken op een succesvolle avond!
Introductie
Vanavond weer een goede opkomst met meer dan 80 aanwezigen.
Deze avond staat in het teken van de 77 aangedragen maatregelen
die in de tussentijd zijn beoordeeld. De avond bestaat uit twee
delen:
1. Aan de hand van presentaties door Aart de Koning (Goudappel
Coffeng) en Heleen Hooij wordt de beoordeling van alle
maatregelen toegelicht en doet Heleen Hooij

(wethouder

gemeente Heemstede) een voorstel van de prioritering vanuit de
gemeente Heemstede.
2. Deel twee bestaat uit een workshop waarbij alle bewoners
hun visie op de geprioriteerde maatregelen kunnen geven.
Hierbij draait het om drie vragen. Herkent u zich in de regionale
maatregelen? Herkent u zich in de ingrepen binnen Heemstede?
Wat zijn voor u de drie belangrijkste maatregelen?
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2. Van Longlist naar Shortlist
In het eerste deel van de avond worden de bewoners aan de hand

Dit heeft geresulteerd in de acht categorieën:

van een tweetal presentaties meegenomen in het proces van

1. Verkeer vanuit de kustzone anders routeren.

77 maatregelen naar 13 geprioriteerde maatregelen waar de

2. Noord-Zuid-verbinding buiten Heemstede.

gemeente Heemstede nu zijn eerste focus op wil gaan leggen. Aart

3. Verkeer vanuit Schalkwijk anders routeren.

de Koning licht de eerste beoordeling van de totaal 77 maatregelen

4. Routering binnen Heemstede veranderen.

toe, waarna Heleen Hooij de laatste stap naar het voorstel van de

5. Doorstroming binnen Heemstede verbeteren.

prioritering presenteert.

6. Modal shift realiseren met openbaar vervoer.
7. Modal shift realiseren met verbeterde fietsvoorzieningen.

2A| EEN EERSTE BEOORDELING
(Aart de Koning, Goudappel Coffeng)
Tijdens de eerste bewonersavond zijn er 77 verschillende
maatregelen aangedragen met als doel, overlast van doorgaand
verkeer in Heemstede te verminderen. Dit heeft geleid tot een
verdere aanscherping van de doelstelling

om vervolgens de

maatregelen te kunnen beoordelen. De doelstelling is uiteindelijk
als volgt geformuleerd:

‘Het verminderen van overlast van verkeer in
Heemstede, waaronder doorgaand verkeer.’
Deze doelstelling bevat de volgende subthema’s:
Het verminderen van de geluidsoverlast.
Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit.
Het vergroten van het fietscomfort.
De autobereikbaarheid (inwoners & noodhulpdiensten) borgen.
De 77 aangedragen maatregelen uit de eerste bewonersavond zijn

8. Overige maatregelen.
De maatregelen in deze acht categorieën zijn allemaal beoordeeld
op basis van vijf criteria:
Draagt de maatregel bij aan het doel: ‘Het verminderen van
overlast van verkeer in Heemstede, waaronder doorgaand
verkeer?
Wat zijn de neveneffecten binnen Heemstede?
Wat zijn de neveneffecten buiten Heemstede?
Op welke termijn kan de maatregel worden uitgevoerd?
Een grove indicatie van de kosten (tot €1 mln, €1-10 mln, >€10
mln).
De eerste drie aspecten, of de maatregel bijdraagt aan het doel en
de neveneffecten binnen en buiten Heemstede, wegen het zwaarste
mee in de beoordeling. De termijn waarop de maatregel kan worden
uitgevoerd en de indicatie van de kosten zijn ter beeldvorming. De
totale beoordeling van de 77 maatregelen en de samenvattende
presentatie is terug te vinden op de website (www.heemstede.nl/
verkeer).

vervolgens onderverdeeld in 68 maatregelen, waarbij onderscheid
is gemaakt in lokale maatregelen en regionale maatregelen. Tevens

Figuur 1. Beoordeling maatregelen regionaal auto en Openbaarvervoer, afbeelding uit de presentatie Goudappel Coffeng.

is onderscheid gemaakt in de modaliteiten auto, fiets, openbaar
vervoer en overige maatregelen.
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2B| NAAR DE SHORTLIST
Waar wil Heemstede op inzetten?
(Heleen Hooij)

Heleen geeft aan erg blij te zijn met de inzet en het resultaat van
de bewonersavonds 23 november. Alle resultaten zijn in een eerste
beoordeling teruggebracht naar maatregelen, die bijdragen aan
het doel. Het verminderen van overlast van verkeer in Heemstede,
waaronder doorgaand verkeer.
Deze eerste beoordeling, zoals net toegelicht in de presentatie van
Aart de Koning, bevat nog teveel kansrijke maatregelen om direct
mee aan de slag gegaan. Daarom heeft Heleen een eerste voorstel
gemaakt voor waar zij de prioriteiten zou willen leggen. Dit is nog
niet met het college noch met de raad besproken. In de prioritering
heeft Heleen onderscheid gemaakt tussen maatregelen die lokaal
en regionaal opgepakt moeten worden, op korte en lange termijn.
Dit voorstel zijn de krijtlijnen die Heleen heeft gezet met de vraag of
bewoners in de workshop na deze presentatie met deze krijtlijnen
aan de slag willen.
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alternatief voor zijn. Heleen geeft aan dat goed informeren van

N205

N205

Doseren

Spanjaardslaan 4 minuten.
Een andere variant van alternatieve routering die prioriteit heeft
gekregen, is de voorkeursroute vanuit Haarlem beïnvloeden. Dit kan
door het vekeer vanuit Haarlem zonder bestemming in Heemstede

05
N2

via de Driemerenweg te leiden. Dit zal op regionaal niveau moeten

Vijfhuizen

de
ste
em orp
He ofdd
Ho

Bennebroek

| 10

9

05

N2

01

Duinpolderweg

el ijk
n
n
Tu alkw
Sch

reistijden tonen: route via Lanckhorstlaan 7 minuten reistijd en via

N2

N208

N206

Heem
Zand stede voor
t

A

worden opgepakt met bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer,
gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland.

OV
Sc He
hip e
ho mst
l - ed
Am e s Ho
Hoofddorp te
rd ofd
am Heemstede
do
Figuur 3. Voorstel prioritering regionaal gemeente
rp
Afbeelding uit presentatie Heleen Hooij, 2018
-

Inzetten op fietsroutes in de regio naar Hoofddorp (en verder) en
Zandvoort biedt kansen op de korte termijn. Dit betekent vanuit het
centrum van Heemstede naar Zandvoort en Hoofddorp en verder.
Een verbeterde fietsroute vanuit het centrum van Heemstede, dat is
aangesloten op het regionale fietsnetwerk in de richting Zandvoort,
kan een alternatief bieden voor het kustverkeer. Dit zou bijvoorbeeld

N2

Lange termijn voor regionale maatregelen betekent 10 jaar of meer.
De belangrijkste maatregel in deze categorie is het verbeteren van
de verbinding N208 door middel van een tunnel. Kennermertunnel
of Mariatunnel zijn al bestaande voorbeelden van tunnels die in
deze richting ontsluiten. Zo’n tunnel kan bijdragen om niet alleen
Heemstede maar ook Haarlem en Bloemendaal te ontlasten.
Hierover is het laatste woord nog niet gezegd door de provincie,
desalniettemin blijft Heleen hierin geloven.
Een project waar ook al in de regio over wordt gesproken is de
Duinpolderweg. Deze biedt zeker kansen voor Heemstede om
overlast van verkeer in Heemstede en ook Bloemendaal en Haarlem
te verminderen alleen is ook hierover nog niet het laatste woord
gezegd.
Dichter bij Heemstede, maar wel een regionaal vraagstuk op de
lange termijn is de maatregel om door middel van een tunnel
Schalkwijk op een alternatieve manier te ontsluiten.
Naast dat er op de langere termijn infrastructuurvraagstukken voor
de auto liggen is beter en sneller OV richting Heemstede-HoofddorpSchiphol-Amsterdam geprioriteerd.
Al deze maatregelen zijn maatregelen die we niet alleen met het
college en de raad van de gemeente Heemstede kunnen oplossen,
maar we samen met de regio zullen moeten doen. Voor alle
maatregelen, korte en lange termijn gaan we in ieder geval een
start maken.

kunnen via de originele tramroute, maar de grootste kans ligt op het

01

laatste stuk richting Zandvoort. Een snelle fietsroute naar Hoofddorp

A5

N201

de weggebruiker over de nieuwe route verstandig is. Bijvoorbeeld

Lange termijn

kan inspelen op de forensen in de richting van Schiphol.
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Voorstel prioritering lokaal Heleen Hooij

Prioritering lokale maatregelen
De lokale maatregelen zijn veelal maatregelen die de gemeente
Heemstede zelfstandig kan oppakken. Hierin is onderscheid gemaakt
in korte en midellange termijn.
Korte termijn
Om de doorstroming binnen Heemstede te verbeteren, wordt
voorgesteld om de prioriteit te leggen bij het doseren van het
verkeer op twee locaties. Allereerst bij de Johan Wagenaarlaan
en de César Francklaan, deze zitten aan hun maximale capaciteit,
doseren bij de VRI kan hierbij helpen. Als tweede locatie kan doseren
aan de randen van Heemstede mogelijkheden bieden, door middel
van een juiste VRI-afstemming de doorstroming binnen Heemstede
verbeteren. Een vrije Heemsteedse Dreef zou een mooie ambitie
zijn.
Extra capaciteit Javalaan – Cruquiusweg kan bijdragen aan het
verminderen van de overlast. Meer capaciteit creëren houdt in dat
het kruispunt meer verkeer kan afwikkelen, wat resulteert in een
betere doorstroming.
Twee lokale maatregelen om de fietsinfrastructuur te optimaliseren
binnen Heemstede zijn geprioriteerd. Allereerst de fietspaden langs
de N-wegen op te waarderen. Dit betekent ook dat deze worden
aangesloten op de regionale fietsroutes (regionale maatregel). Een
tweede lokale maatregel is het vergroten van de capaciteit van de
fietsenstalling op het station van Heemstede om zo het fietsgebruik
te stimuleren.
Korte-termijn maatregelen
De gemeente Heemstede is na de bewonersavond van 23 november
direct aan de slag gegaan met de oversteekbaarheid van de
Lanckhorstlaan ter hoogte van de school. Daar zijn nu drie zebra’s
verbeterd, alleen moeten de lampen nog geplaatst worden ten
behoeve van extra veiligheid.

Met betrekking tot scholen is er ook de maatregel aangedragen die
de starttijden van scholen ter discussie stelde. Heleen geeft aan
dat er 10 basisscholen en twee middelbare scholen in Heemstede
zitten die allen rond dezelfde tijd starten. Deze maatregel kan
daadwerkelijk kansen bieden en krijgt prioriteit wat betreft de
gemeente Heemstede. Heleen wil daarvoor met wethouder
onderwijs rond de tafel gaan om met de 10 basisscholen en
beide middelbare scholen in Heemstede in gesprek te gaan en de
mogelijkheden te bespreken.
Fluisterasfalt toepassen is een maatregel die al wordt toegepast in
Heemstede als het asfalt vervangen wordt. En de mogelijkheden
voor fijnstoffilters kunnen worden bekeken. We zitten nog onder de
norm, maar moeten ons blijven afvragen wat de juiste manieren
van meten zijn.
Tot slot
Heleen geeft aan dat dit de krijtlijnen zijn die zij voor de bewoners
neerlegt met de vraag of iedereen in de workshop ermee aan de
slag wil.
Er komen drie vragen uit de zaal:
Wat ziet Heleen als korte termijn? Heleen geeft aan dat onder
korte termijn maximaal drie jaar wordt verstaan.
Zijn tunnels helemaal niet haalbaar puur vanwege financiën?
Heleen geeft aan dat tunnels een hele praktische oplossing is,
maar met hoge kosten. Daarom is het belangrijk dat de regio
er ook profijt van heeft. De N208-verbinding is hier een goed
voorbeeld van en staat daarom op de prioriteitenlijst. Om meer
inzicht te krijgen waar de regio ook baat bij heeft, staat een
kentekenonderzoek in samenwerking met de gemeente Haarlem
en Bloemendaal op de planning.
Waarom laten we nog zoveel verkeer naar Zandvoort toe, heeft u
contact met de gemeente Zandvoort om verdere uitbreiding van
het circuit te voorkomen? Heleen antwoord dat ze dat niet heeft
gedaan. Zandvoort wordt ook wel Amsterdam Beach genoemd.
Er willen veel mensen naar toe, helaas hebben mensen daar ook

Figuur 3. Voorstel prioritering lokaal gemeente Heemstede
Afbeelding uit presentatie Heleen Hooij, 2018

| 12

13 |

2. Workshop
Aan acht verschillende tafels is gevraagd een antwoord te geven
op het voorstel van Heleen Hooij met de regionale en lokale
maatregelen die opgepakt gaan worden. Aanwezigen wordt
gevraagd het voorstel te evalueren aan de hand van drie vragen:
1. Herkent u zich in de regionale maatregelen?
2. Herkent u zich in de ingrepen binnen Heemstede?
3. Wat zijn voor u de drie belangrijkste maatregelen?
Inwoners van Heemstede hebben de kans gegrepen om aan te
geven welke maatregelen ze herkennen, en ook welke ze niet
herkennen. Nadat voldoende tijd is genomen om het voorstel
te evalueren en aan te vullen was er nog de mogelijkheid voor
iedereen om met stickers de maatregel met de hoogste prioriteit
aan te geven. Tezamen heeft dat geresulteerd in een (opnieuw)
waardevolle opbrengst waar de gemeente Heemstede verder mee
aan de slag gaat.
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2A | Workshop: Evaluatie prioritering regionaal
De resultaten van de workshop zijn opgedeeld in twee niveaus;

De alternatieve voorkeursroute vanuit Haarlem wordt gedragen

regionaal en lokaal. Deze twee paragrafen bevatten de reacties

door de aanwezigen. Wel vraagt deze maatregel extra aandacht

op de voorgestelde prioritering door de gemeente Heemstede. In

te besteden hoe deze routering wordt aangesloten op de andere

algemene zin zijn de reacties positief, enkele aandachtspunten zijn

hoofdstructuren en een herziening van het knooppunt waar de

genoemd met name bij alternatieve routering via de Spanjaardslaan.

Schipholweg (N232) en Drie Merenweg (N205) bij elkaar komen.

Daarnaast zijn aanvullende maatregelen voorgesteld bij alle
onderwerpen op regionaal niveau.

Een alternatieve routering vanuit Schalkwijk door middel van een
tunnel. Veelal wordt urgentie gevraagd voor deze maatregel mede

Reactie op voorgestelde prioritering: Alternatieve routering

vanwege plan Wickevoort (Woningbouwproject Cruquius) , anderzijds

autoverkeer:

vinden bewoners dat hier niet de prioriteit hoeft te liggen. Indien er

De Spanjaardslaan inzetten als alternatieve route voor de

een tunnel komt, wordt voorgesteld te kijken naar de mogelijkheden

Lanckhorstlaan wordt door velen positief beoordeeld. Wel moet

om de al aanwezige Zuidtangent-tunnel te gebruiken of zelfs in te

er goed nagedacht worden hoe dit wordt ingevuld. Hoe wordt

zetten op een tunnel door naar de N205, onder Vijfhuizen door.

voorkomen dat men allemaal alsnog de huidige route blijft nemen
(TomTom) en de impact op de rest van het wegennetwerk (N201,

De Duinpolderweg wordt vanuit Heemstede ondersteund en

N205, Westelijke Randweg en Leidsevaart) moet goed in de

net zoals bij de tunnel in Schalkwijk wordt urgentie gevraagd. Er

gaten worden gehouden. Kijk goed naar nieuwe knelpunten die

wordt aangegeven dat de gemeente hier niet teveel tijd over moet

ontstaan, dit kan mogelijk resulteren dat de Leidsevaart ook verder

laten gaan vanwege alle nieuwbouwplannen die in Aerdenhout in

opgewaardeerd wordt of andere kruispunten moeten worden

de planning staan. Tevens moet nog goed worden gekeken hoe

herzien.

de Duinpolderweg wordt aangesloten in Heemstede, een goede
verbinding richting station kan extra bijdragen. Hiervoor wordt ook

Een onderwerp dat een aantal keer naar voren is gekomen

de Leidsevaartweg aangedragen als mogelijke verbinding naar het

tijdens de workshop is het eenrichtingsverkeer maken van de

station Heemstede.

Lanckhorstlaan tezamen met de maatregel om de Spanjaardslaan
als alternatieve route te realiseren. Dit is niet gespecificeerd in

Het inzetten op een verbinding vergelijkbaar met de Kennemertunnel

het prioriteitenvoorstel van Heleen en de meningen zijn hierover

wordt als must gezien door verschillende bewoners waarvan enkele

verdeeld. Enkele bewoners hebben een concreet voorstel waar

concreet vragen om een tunnel.

uitgewerkt alternatieve routering samen met eenrichting op de

Figuur 4. Kaartbeeld Goudappel Coffeng (samenvatting 8 tafels)
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Lanckhorstlaan uitgevoerd zou kunnen worden. Tegelijkertijd geven

Aanvullende maatregelen prioritering alternatieve routering

andere bewoners aan dat de neveneffecten van het eenrichting

Er zijn ook aanvullingen gedaan op het huidige voorstel van de

maken van wegen (waaronder Lanckhostlaan) groot is doordat

prioriteiten. Allereerst het inzetten op de Zeeweg als betere

sluipverkeer door aangelegen woonwijken gaat, extra verkeer over

verbinding naar de kust aan de noordzijde van Heemstede. Deze

de Adriaan Pauwlaan of van Merlenlaan, en mogelijk een slechtere

is in de eerste beoordeling mogelijk kansrijk bevonden maar in

bereikbaarheid voor aanliggende faciliteiten.

eerste instantie niet geprioriteerd. Desalniettemin heeft heeft deze
maatregel tijdens de workshop van vijf personen prioriteit gekregen.

17 |

Tunnel vanaf de Geleerdenwijk naar Alvena, al heeft deze geen

De tweede optimalisatie van de fietsverbinding naar Hoofddorp

prioriteit uit de groep gekregen. Hetzelfde geldt voor het dempen

wordt ook als kansrijk ervaren met de aanvulling deze door te

van de Ringvaart om nieuwe routes te creeeren.

trekken naar Schiphol om echt in te spelen op de forensen. Wel
wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van de fietsers op deze

Tevens wordt de Leidsevaartweg als alternatief aangedragen in

fietsroutes vanwege de grote snelheidsverschillen tussen fietsers.

verschillende contexten. Als verbindende route van de Duinpolderweg

Bewoners geven aan dat het ook een idee kan zijn om aanvullende

naar het station of als ondersteunend bij de Spanjaardslaan.

snelle fietsroutes aan te leggen in plaats van de huidige fietsroutes
te optimaliseren naar snelle fietsroutes.

Reactie op voorgestelde prioritering: OV-infrastructuur
De voorgestelde maatregel in de richting van Hoofddorp-Schiphol-

Aanvullende maatregelen fietsinfrastructuur optimaliseren

Amsterdam Zuidoost wordt positief beoordeeld. Sommige zeggen

Een aanvullende maatregel is aangedragen om een extra fietsroute

dat de verbinding goed genoeg is maar veelal wordt graag

vanaf Buitenplaats Leyduin naar de kust te trekken. Deze is niet op

verbetering gezien.

de eerste bewonersavond naar voren gekomen en biedt mogelijk
nog kansen, deze heeft ook prioriteit gekregen.

Aanvullende maatregelen prioritering OV-infrastructuur
Naast dat de voorgestelde maatregel positief wordt beoordeeld,

Prioriteiten regionaal

worden er ook aanvullende OV-maatregelen in de richting van de

Samenvattend betekent het dat de prioriteiten regionaal worden

kust aangedragen. De lightrail-verbinding van Heemstede naar

herkend. Met betrekking tot de auto-infrastructuur komt de

Zandvoort om vervolgens aan te sluiten richting Amsterdam

is

alternatieve routering met Spanjaardslaan, een nieuwe verbinding

aangedragen om te worden toegevoegd aan de prioriteitenlijst.

N208 (dmv tunnel) en een tunnel om Schalkwijk alternatief te

Dit voorstel is als HOV-verbinding kansrijk beoordeeld in de eerste

routeren als prioriteiten vanuit de bewoners naar voren. Tevens

beoordeling, net zoals het voorstel om te prioriteren op P&R-

wordt met de prioriteringsstickers extra aandacht gevraagd dat

locaties rondom Heemstede. Tevens zijn de nieuwe OV-verbindingen

niet het probleem zich verplaatst indien de Spanjaardslaan een

IJmuiden – Noordwijkerhout, en Hillegom, Heemstede gekoppeld

alternatieve route wordt.

aan de Zuidtangent nog voorgesteld door bewoners voor op de
huidige prioriteitenlijst. OV-maatregelen bieden mogelijk kansen,

Aanvulleningen met prioriteit zijn inzetten op de Leidsevaart

maar in de laatste ronde prioriteren krijgen deze vanuit de bewoners

om de overlast te verminderen, al dan niet gekoppeld aan de

geen opvallende prioriteit.

Duinpolderweg, evenals het inzetten van de Zeeweg als alternatieve
kustverbinding. Hiervoor dient het kruispunt met de Westelijke

Reactie op voorgestelde prioritering: Fietsinfrastructuur

Randweg aangepast te worden.

optimaliseren
De fietsverbinding naar Zandvoort is al van redelijke kwaliteit maar

Met betrekking tot de fiets wordt het verbeteren van de fietsroutes

het optimaliseren hiervan wordt door velen als positief ervaren.

als prioriteit gezien. Met name de fietsroutes richting kust vanuit
het centrum van Heemstede en de nieuw aangedragen maatregel
vanuit Leyduin krijgen prioriteit vanuit bewoners.
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Opwaarderen
fietsvoorzieningen
bij het station
Oversteek
verbeteren

Doseren verkeer
César Francklaan/
Johan Wagenaarlaan

Fietspad
Lanckhorstlaan
verbeteren

Kruis
markering
terugbrengen

Flitspaal

Doseren met
eenrichtingsweg
Doseren met VRI

Eénrichtingsweg
Binnenweg niet
doen

2B | Workshop: Evaluatie prioritering lokaal
Ook de geprioriteerde maatregelen binnen Heemstede worden

Doseren door middel van VRI-afstemming aan de randen van

in het algemeen positief beoordeeld door de aanwezigen. Enkele

Heemstede en het toepassen van de groene golf, daar waren de

aandachtspunten zijn genoemd welke hierna zijn gebundeld.

meningen meer over verdeeld. Het extra verkeer doseren is goed,
maar doe dit buiten Heemstede. Het doseren zou beter kunnen

Reactie op voorgestelde prioritering: Alternatieve routering

werken indien de weggebruiker ook geïnformeerd wordt over een

binnen Heemstede

snellere alternatieve route. Er wordt een voorstel gedaan om het

Net zoals bij de regionale maatregel om de Spanjaardslaan in te

informeren al te starten bij het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem en

zetten als alternatieve routering wordt lokaal ook gevraagd bij

het doseren wel echt voor de Cruquiusbrug te starten niet binnen

het toepassen van eenrichtingsverkeer rekening te houden met

Heemstede.

de consequenties voor de omliggende wijken. Sluipverkeer en
verminderde bereikbaarheid van gebieden binnen Heemstede zijn

Tegelijkertijd zijn er ook bewoners die zich uitspreken tegen VRI-

potentiële neveneffecten.

optimalisatie. Tegen dosereren als dat betekent dat verkeer buiten
Heemstede stil blijft staan en de bereikbaarheid van bewoners

Integraal aansluiten van fiestnetwerk in Heemstede op
regionaal fietsnetwerk in
verschillende
windrichtingen

Aanvullende

maatregelen

alternatieve

routering

binnen

Heemstede

doet afnemen. Tegen een groene golf als dit betekent dat dit alleen
maar meer verkeer aantrekt.

Een aanvulling op de lokale prioritering is de ontsluiting van het

Fietsoversteek

nieuwbouwproject Slottuinen. In het huidige ontwerp is deze niet

Het vergroten van de capaciteit op de Javalaan - Cruquiusbrug

direct aangesloten op de N201, dit zien sommige bewoners wel

wordt positief beoordeeld. Voorstel wordt gedaan om hier een

graag gebeuren.

ongelijkvloers kruispunt van te maken. Tevens wordt aandacht
gevraagd voor fietsers en voetganger bij het optimaliseren van dit

Heemstede brede maatregelen
Maximale snelheid heel
Heemstede 30km/u

Extra capaciteit
Javalaan/Cruquiusweg

Informatie over reistijden

Nieuwbouwwijk
aansluiten op N201

VRI optimalisatie
Groene Golf
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Geen optimalisatie fietsroute
maar snelle fietstoutes

kruispunt. Een andere bewoner geeft aan dat het kruispunt juist

verbeteren binnen Heemstede

verkleind dient te worden.

Doseren op de Johan Wagenaarlaan en César Francklaan is goed,

Vrachtverkeer handhaven
7min
4min

Reactie op voorgestelde prioritering: Doorstroming

Figuur 5. Kaartbeeld Goudappel Coffeng (samenvatting 8 tafels)

maar kan ook nog op andere manieren worden toegepast.

Reactie op voorgestelde prioritering: Fietsinfrastructuur

Verschillende bewoners hebben een concreet voorstel gedaan.

binnen Heemstede optimaliseren

Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd door de Johan

Over het algemeen zijn de bewoners enthousiast over het optima-

Wagenaarlaan en de César Francklaan beide eenrichtingsverkeer te

liseren van de fietsinfrastructuur binnen Heemstede. Het stimuleren

maken. Een tweede alternatief om te doseren is aangedragen in

van mensen om te gaan fietsen en het gebruik van e-bikes wordt

de vorm van de capaciteit van de Schouwbroekerbrug te halveren

gestimuleerd, maar overdrijf niet. Het verbeteren van de fiets-

of de VRI terug te zetten naar drie auto’s per groenfase van het

voorzieningen bij het station is belangrijk en verstandig om aan te

verkeerslicht.

pakken. Aanvullend wordt aandacht gevraagd voor het fietspad in
de richting van Haarlem.
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Reactie op voorgestelde prioritering: Overige maatregelen
Verbeteren oversteek op de Lanckhorstlaan is iedereen erg positief
over.
Aanvullende maatregelen prioritering overige maatregelen
Tijdens de bewonersavond zijn extra locaties aangedragen waar
aandacht wordt gevraagd met betrekking tot de oversteekbaarheid
namelijk: De Herenweg - Adriaan Pauwlaan en de Herenweg Zandvoortselaan. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de afstemming van de VRI bij de oversteek Leidsevaart onderdoorgang bij het
spoor. Een verdwenen kruis op het wegdek op de Lanckhorstlaan
bij de Antorius Duycklaan en het kruispunt vanaf Berkenrode naar
de Herenweg, daar worden de zichtlijnen belemmerd.
Met betrekking tot fluisterasfalt toepassen in Heemstede wordt ook
aandacht gevraagt voor de van Merlenlaan. Graag ziet een bewoner hier ook fluisterasfalt gelegd worden mogelijk in samenwerking
met een snelheidsbeperking tot maximaal 30km/u.
Handhaving van vrachtverkeer is opniuw aangedragen, deze
maatregel is als mogelijk kansrijk beoordeeld, maar met de kanttekening dat invloed van de gemeente beperkt is. Gevraagd is deze
toch op de prioriteitenlijst te plaatsen. Tevens wordt gevraagd om
een flitspaal op de Lanckhorstlaan te plaatsen.
Algemene opmerkingen
In algemene zin vraagt een bewoner de ambitie die de gemeente
Heemstede heeft duidelijk te formuleren. Kijk hierbij ook naar ‘de
zeven treden van verdaas’ om gedrag te beïnvloeden.
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3 | Slotwoord en vervolg
Samenvattend wordt door Hans Luiten geconstateerd dat het pakket

Er komen vragen uit de zaal:

positief is ontvangen. Wel wordt er bij sommige bewoners getwij-

Bewoners vragen waar ze aan toe zijn, Heleen waar hoop je op?

feld bij onderwerpen als tunnels en OV, terwijl andere deze juist

Heleen geeft aan met elkaar stappen te willen zetten. Ik kan wel

toejuichen. De algehele boodschap blijkt, pak groots aan! Anders

hard lopen en u achterlaten, maar zo ziet Heleen het liever niet.

krijg je een waterbedeffect (verplaatsing van het probleem). Let wel

Ze wil het participatietraject doorlopen en het netjes afwikkelen.

op met de alternatieve route, onderzoek waar nieuwe knelpunten

Zodra Heleen een vervolgstap heeft laat ze het weten. Zodra deze

kunnen ontstaan.

stap bekend is komen binnen enkele dagen de stukken online
kunnen we binnen een paar weken bij elkaar komen. Heleen

Heleen reageert met: ‘Fantastisch! Dat iedereen heeft meegedacht

krijgt hier energie van! Ze wil met de omringende gemeentes

met ideeën is teruggekomen.’ Ik hoor mensen zeggen eerst regio-

dezelfde kant op gaan kijken en stappen gaan maken.

naal doorpakken andere hebben de voorkeur bij prioriteit bij lokale

Een bewoner geeft aan dat hij begrijpt dat Heleen het besluit niet

maatregelen, maar de opmerking die me is bijgebleven is: ‘Eerst

alleen neemt, maar met welke coalitie schieten we het meeste

infrastructuur aanpakken dan bijbouwen’, dit is een opmerking naar

op? Heleen geeft aan dat de kiezer moet spreken, zij is wethouder.

mijn hart! Dit moeten we willen doen. Morgen spreekt Heleen na-

Daar moeten we op wachten.

mens het College in bij de gemeente Haarlemmermeer. Hier zijn

Wat is de positie van de raad? Heleen als wethouder zit in het

namelijk plannen om te bouwen zonder de infrastructuur op orde te

College. Dit voorstel bereidt het College voor en uiteindelijk

brengen. Heemstede zit prop en propvol.

neemt de raad het besluit. Heleen vind het belangrijk niet alleen
te besluiten maar met iedereen vanavond aanwezig, ook in

We gaan van breed naar steeds smaller tot het moment dat ik als
wethouder denk dat we met dit maatregelenpakket aan de slag
kunnen. In dat geval koppel ik dat terug of u dat ook vindt.

het vervolgtraject te betrekken. De raad moet keuzes maken in
maatregelen, kosten en waar we beginnen.
Een bewoner geeft aan dat het geen oeverloze discussieavonden
moeten gaan worden. Er zijn nu twee waardevolle avonden

Met betrekking tot de resultaten van vanavond, deze nemen we

georganiseerd, maar in de volgende avond ziet hij graag ook inzicht

mee en verwerken we waarna we het resultaat zullen terugkoppe-

in het budget. Met die kennis hoeven bepaalde maatregelen al

len of dit is wat u ook voor ogen had. We zullen u blijven betrekken

niet meer besproken te worden. Heleen antwoord hierop dat

in dit proces om te monitoren of we op de goede weg zitten. Per

naast wethouder infrastrcutuur zij ook wethouder financien is.

maatregel zullen we met belanghebbenden, bijvoorbeeld omwo-

Deze twee liggen dicht bij elkaar dus zij zal het meenemen voor

nenden, kijken hoe we de maatregel verder kunnen uitwerken.

de volgende bijeenkomst.
Een bewoner geeft aan het zeer op prijs te stellen dat ze mee

Over twee weken kan de (politieke) wereld er heel anders uitzien,

mogen denken en bedankt Heleen daarvoor.

afhankelijk hoe de coalitievorming plaatsvind. Het is nog onbekend
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wie er door gaat maar Heleen belooft: Voor de zomer zien wij elkaar

Heleen bedankt iedereen voor de resultaten vanavond en nodigt nog

zeker nog een keer.

iedereen uit voor het verkiezingsdebat op 12 maart.
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