Overleg VVN/FB met de Wethouder Verkeer
dd 16 februari 2015
Algemeen: om een goede inhaalslag te maken heeft onze kleine gemeente te weinig
mankracht. Planning en uitvoering van projecten samen met buurgemeentes vergroten
eenduidigheid en mogelijk ook efficiëntie. Wordt op gestudeerd.
1. Deelplannen die voortvloeien uit het HVVP van 2009 worden dit kwartaal opgemaakt.
a. Het fietsplan zal samengevoegd zal worden met een fietsveiligheidsplan tot één
document. Als dat in concept klaar is ontvangen wij het voor commentaar.
b. Ook een parkeernota wordt opgesteld. Momenteel wordt bekeken of de
parkeergarage toegankelijk kan worden gemaakt langs zuid- en noordkant van de
‘stille’ Vd Endelaan.
c. Aan de schoolzones wordt feitelijk al gewerkt.
2. N208:
a. De laatste correcties zullen rond de zomervakantie worden aangebracht. De
oversteek naar het Fioretti wordt dan verwijderd, de hoekige middengeleider blijft
voorlopig zoals hij is.
b. De renovatie van het eerste deel van fase 3: tussen M.Trompstraat en de kruising
Hillinenweg/Pastoorslaan, wordt aangepakt. De wethouder houdt een lichte
voorkeur voor een rotonde op deze kruising.
3. Stationsweg: de bewonersconsultatie is in gang. Er tekent zich een voorkeur af voor een
fietsstraat en om-en-om parkeervakken.
4. Duinpolderweg: de wethouder ziet het meeste in een doortrekken van de N 207,
gecombineerd met een verlenging van de nieuwe Bennebroekerweg tot de N 208. Deze
combivariant is nog niet eerder bestudeerd.
5. Bruggen over de ringvaart: er is wel overleg met de Haarlemmermeer, maar voorlopig
heeft aanpassing van de belijning tbv bredere fietsstroken geen prioriteit. (Betekent:
consequenties huizenbouw in Beinsdorp afwachten, HH).
6. Afsluiting Leidsevaartweg voor autoverkeer: is uiteindelijk toch een verantwoordelijkheid
van Hillegom. Wordt op gestudeerd en aan gewerkt. Waarschijnlijk komt er een
tractorsluis. Inrichting met geribbelde aanrijstroken conform model FB).
7. Molenstraat: besproken wordt het idee is deze in te richten als fietsstraat en tot
eenrichtingsweg te maken (van west naar oost) voor het gemotoriseerd verkeer.
8. Tweede Loosterweg: binnenkort wordt met de bewoners van een deel van de 2e
Loosterweg en rondom het station gesproken over kleine aanpassingen op de 2e
Loosterweg en de keerlus bij het station.
9. Inventarisatie fietspaaltjes: is de Fietsersbond mee bezig, komt deze maand klaar.
10. Weesfietsenplan: Henk W werkt eraan, de fietscursus betoont zich geïnteresseerd in te
verwijderen fietsen die in redelijke staat zijn.

Tot besluit van deze bijeenkomt herhaalt de wethouder de uitnodiging aan VVN en FB om
weer toe te treden tot de inmiddels gestroomlijnde adviesgroep verkeer.
Buiten de vergadering besproken: Voetpad tussen Fioretti en sportvelden: Hillegom heeft
aan Meerlanden opdracht gegeven daar een bord te plaatsen waaruit blijkt dat fietsers van
dat pad gebruik mogen maken. Dat is nog steeds niet gebeurd (zoals bij meerdere
opdrachten het geval is). Mina gaat er achteraan en bericht ons.

Aanvullingen of wijzigingen naar: h.huurneman@snelnet.net

