
  

 

 

 
Aan de bewoner(s) van deze woning 

 

 

 

Verzenddatum 

 24-02-2021 
Ons kenmerk 

 Z-282347 - Geerligslaan 
Uw kenmerk 

-  
 

  
  

 

onderwerp:  Contactpersoon 

 Verbeteren verkeersveiligheid J.C. Geerligslaan  Eefje Kuitert 

 

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.  

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.  
 

Contact  Social Media Overige gegevens 

 www.hollandskroon.nl   facebook.com/hollandskroon  BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785 

 T 088 – 321 50 00   @hollandskroon  BIC: BNGHNL2G 

Beste bewoner(s), 

 

Al een aantal jaren krijgen wij signalen van bewoners uit de J.C. Geerligslaan dat er te hard in de straat 

wordt gereden en dat de kruispunten als onduidelijk worden ervaren. Om dat op te lossen, gaan wij de 

verkeersveiligheid in de J.C. Geerligslaan verbeteren. U woont in deze straat en daarom ontvangt u deze 

brief. Hierin leest u meer over dit project, het ontwerp, de voorbereidende werkzaamheden en hoe wij u 

hierbij betrekken.  

   

Project   

De J.C. Geerligslaan wordt een 30km/h zone. Daarvoor nemen we een aantal maatregelen zoals 

wegversmallingen, drempels en verhoogde plateaus op de kruisingen. We zijn gestart met de 

voorbereiding en de planning is om deze werkzaamheden in het najaar van 2021 uit te voeren. We 

verwachten dat de werkzaamheden in november 2021 klaar zijn. 

 

Ontwerp 

Voor de aanpassingen van de J.C. Geerligslaan hebben we een ontwerp gemaakt. Deze vindt u in de 

bijlage. Voor het grootste deel ligt dit ontwerp vast, maar kleine wijzigingen kunnen nog gemaakt worden. 

Daarover gaan we graag met u in gesprek. Dus heeft u naar aanleiding van dit ontwerp vragen en/of 

opmerkingen, dan horen wij dat graag. Hoe u kunt reageren leest u hieronder.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Pagina 2 van 2 
 

Digitaal vragenuurtje 

Wij nodigen u uit voor een digitaal vragenuurtje op donderdag 4 maart om 19.00. Fysiek kan helaas niet in 

verband met de Corona maatregelen. Tijdens dit vragenuurtje beantwoorden wij uw vragen en 

opmerkingen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan eefjekuitert@hollandskroon.nl. 

Vermeld in uw mail: 

 uw naam; 

 uw adres; 

 en eventuele vragen en/of opmerkingen die u nu al heeft.  

Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons een uitnodiging met een link naar het digitale 

vragenuurtje. 

 

Verwerken opmerkingen 

Waar het mogelijk is passen we het ontwerp aan, aan uw opmerkingen. Het definitieve ontwerp leggen 

wij vervolgens aan u voor. Dat doen we het liefst tijdens een fysieke bijeenkomst. Maar als dat niet 

mogelijk is, doen we dit ook digitaal. U ontvangt daarover een brief/e-mail.   

 

Werkzaamheden   

U kunt al werkzaamheden in uw straat zien. We moeten namelijk nog wat dingen in kaart brengen voor 

dit project. Deze werkzaamheden bestaan uit:  

 het maken van boringen voor grond(water)onderzoek;    

 het inmeten van de verharding en het openbare groen. 

 

Communicatie   

Wij informeren en betrekken u bij dit project op de volgende momenten: 

 Aankondiging van het project en voorbereidende werkzaamheden (deze brief). 

 Uitnodiging voor het digitale vragenuurtje (deze brief). 

 We organiseren later nog een (online)bijeenkomst waarbij: 

o het definitieve ontwerp aan u wordt gepresenteerd; 

o de aannemer die het werk gaat uitvoeren aan u wordt voorgesteld; 

o en we de planning van de uitvoering aan u presenteren.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Eefje Kuitert 

Projectleider Team Projecten Openbare Ruimte 

 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 


