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De brug over de Ringvaart tussen Hillegom en Beinsdorp
Op 13 september vond er een hearing plaats - georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer over de vervanging van het gehele
brugdek. In de tekeningen daarvan was
in de belijningen geen wijziging
aangebracht, dus net als nu twee banen
voor het gemotoriseerde verkeer, met
aan beide kanten de smalle
fietsstrookjes van ca 50 cm breed. We
hebben als Fietsersbond afdeling
Hillegom daar bepleit dat de auto’s één
baan zouden krijgen, de verkeerslichten
staan namelijk zo ingesteld dat er altijd
maar één rij tegelijk over de brug gaat. Op die manier zou de fietser meer ruimte kunnen krijgen.
Daar is nu gehoor aan gegeven: de auto’s krijgen één baan, de fietsstrook gaat aan beide kanten naar
1.20 m. Meer is niet haalbaar, daarvoor is de brug te
smal. Maar dit is al een hele verbetering!
Verder heeft de gemeente Hillegom ons toegezegd dat
de fietsstroken naar de brug toe in het begin van 2017
ook zullen worden aangepakt. Eindelijk! De Fietsersbond
heeft er al vele jaren op gehamerd dat deze enige westoost verbinding veel te gevaarlijk was. Desondanks
meldde de vorige wethouder ons nog dat deze
verbinding geen prioriteit had. Gelukkig ligt dat nu
anders, ook al ten gevolge van de nieuwbouw op het
aanliggende terrein, de Ringoevers.

Quod licet Iovi…

Of: de politie staat boven de wet!
Nu de brug eruit ligt is er een pontonbrug geplaatst voor
voetgangers en fietsers. Op de foto zie je hoe een
verkeersbegeleider probeert een aantal motoragenten
tegen te houden, met de opmerking: “Vanmorgen heb ik
ook al motorrijders moeten terugsturen!” Breed grijnzend
rijden de agenten vervolgens toch door, de pontonbrug
over… “Ja,” zei de surveillant, “Wie ben ik om ze verder nog
tegen te houden?” De Fietsersbond afdeling Hillegom vindt
dat de politie dit niet kan maken!
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Noorderleidsevaart
We zijn - net als de bewoners - met de gemeente in gesprek over uitwijkstroken van 50 à cm aan
beide kanten van de hele weg. Visueel moet de weg smal blijven lijken om het uitnodigen om hard te
rijden te ontmoedigen. Medio december krijgen wij en de bewoners drie alternatieve mogelijkheden
voorgelegd. Daarna krijgt de Werkgroep Verkeer als geheel de uitgekozen variant ter advisering
voorgelegd. We zijn benieuwd.

Stationsweg en Sixlaan
De hele route van het centrum naar het station wordt over
enkele maanden aangepakt. De Stationsweg wordt een
fietsstraat – zoals we enkele jaren geleden al hebben
bepleit. Een primeur voor Hillegom! We hebben als FB
afdeling Hillegom onlangs het bureau SAB (senior
adviseurs in de bouw) op bezoek gehad. Dat gaf een
presentatie van een geheel bebouwde Zanderij, met
daarin een royale fietsroute dwars over naar het station.
We hebben in het verleden al gepleit voor een fietspad los
van de Stationsweg, dus dit idee viel bij ons in goede
aarde. We zien nog niet dat de Zanderij binnen afzienbare
termijn bebouwd zal worden. Maar heel misschien rolt die
optie toch uit de discussie over de Omgevingsvisie die op
dit moment gaande is… Voor nu zijn we content met de
Stationsweg als fietsstraat.
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