
Vragen van de Fietsersbond afdeling Hillegom 

Aan  de gemeente 

Door H. Huurneman 

Datum 25-02-2019 

 

 

 

1. Splitsing/Rotonde Olympiaweg-Leidsestraat 

Op 10 jan 2018 gaf de Fietsersbond ongevraagd advies, begin april vroeg de gemeente formeel 

om advies. Dat gaven we per 21 april, daarna hebben we niets meer vernomen.  

Op ons navragen kregen we nog wel op 5 sept bericht van de griffie: “Het besluit is uitgesteld.” 

Vraag: per wanneer is een reactie op ons advies te verwachten? 

 

Antwoord: In verband met mogelijke ontwikkelingen aan de westzijde van de kruising 

Leidsestraat/Olympiaweg is het project “rechtsafstrook Leidsestraat” tijdelijk aangehouden. In de 

afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de verkeersontwikkelingen met een komst van 

de Duinpolderweg. Ook is gekeken wat e.e.a. gaat betekenen voor het betreffende kruispunt. 

Medio maart verwachten we bestuurlijke besluitvorming.  

 

2. Verkeer rond de te bouwen nieuwe school bij de brandweer 

Dhr Westra mailde op 14 november dat er nog geen concrete plannen liggen.  

Aandachtspunt: in het verleden hebben we de gemeente meermalen gewezen op de CROW-

richtlijn dat bij een oversteek fietsers en voetgangers een gelijke voorrangs-regeling dienen te 

krijgen.  

Vraag: is al aan te geven wanneer de eerste adviesronde te verwachten is? 

 

Antwoord: Er is nog geen uitgesproken voorstel met de nieuwe inrichting en aansluiting op de 

Weerlaan. Als er meer duidelijk is, wordt advies gevraagd aan de Fietsersbond. 

3. Renovatie het deel van de Meerlaan ten westen van de brug 

Het college heeft in mei 2018 het volgende aangegeven: “Eind 2018 wordt het werk 
besteksgereed gemaakt. De uitvoering kan na de reconstructie van fase 3 b van de N208 
plaatsvinden (zomer 2019).” 
Verzoek: graag krijgen wij inzage in het bestek. 
 
Antwoord: Op dit moment wordt de reconstructie van de Meerlaan voorbereid op basis van de 
bestuurlijk vastgestelde inrichtingsplan. De uitvoering staat gepland vanaf 15 juli. De fietsersbond 
is een ambtelijk adviesorgaan. Het bestek is een technische beschrijving van de werkzaamheden 
en is een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het document is niet voor 
derden beschikbaar. 
 

4. Laatste fase N 208  

Een raadsmemo uit sept 2018 stelt voor “versterkingsmaatregelen van de rijbaan en het 

asfalteren van de fietspaden van de N208 door te schuiven naar begin 2019”.  

Aandachtspunt: wij hebben bepleit dat de bocht uit het fietspad op de splitsing met de 

Nieuweweg zou worden gehaald. Als dat bij de komende asfaltering niet gebeurt zal die bocht de 

komende 10 jaar zo blijven liggen.  



Vraag: wanneer gaan de in de memo genoemde maatregelen getroffen worden? We nemen aan 

dat ze vóór de corso hun beslag zullen krijgen.  

 

Antwoord: Om het asfalteren van de fietspaden mogelijk te maken moesten de kabels en 

leidingen langs de N208 worden verlegd (liggen onder het fietspad). Het vervangen van de kabels 

en leiding loopt tot eind mei. De onderhoudswerkzaamheden aan de weg en het asfalteren van de 

fietspaden staat gepland vanaf begin mei. De bocht in het fietspad wordt niet verlegd. Er vindt op 

dit moment onderhoud plaats en geen reconstructie. Het verleggen van een fietspad ziet de 

gemeente als een reconstructie. 

 

5. Nieuw HVVP  

Aandachtspunten:  

a. Relatie met Nationale Fietsagenda 2020 

b. Relatie met de Hillegomse omgevingsvisie  

c. Verkeersveiligheidsplan moet onderdeel van het HVVP worden  

d. Stimulering van bedrijven hun werknemers te laten fietsen (al in vorig plan) 

e. Aanpassingen ivm toegenomen verkeer van elektrische fietsen 

f. Knelpunt: veiligheid Wilhelminalaan 

g. De provincie wil van de fietspaden langs de N208 snelfietsroutes maken 

     Verzoek: wilt u genoemde punten onder de aandacht brengen van de opsteller?  

     Vragen: Welke verkeersambtenaar onderhoudt het contact met de provincie (zie ook g 

     hierboven). Wat wordt er gedaan met ons aanbod over het HVVP mee te denken? 

Antwoord: We zullen bovenstaande aandachtspunten ter informatie sturen naar de afdeling 

Ruimtelijke ontwikkeling. We richten dit aan de beleidsadviseur verkeer. 

6. Fietspad langs het Shellstation 

Wij hebben op 9 febr jl. een advies aan de provincie uitgebracht en dat u cc toegestuurd. Vraag: 

heeft de gemeente een mening over de situatie daar en over ons advies?  

Antwoord: Het betreft een provinciaal fietspad. Bij aanpassingen van de weginrichting zal de 

provincie Zuid-Holland een afweging maken. Indien bij deze verkeersituatie advies wordt 

gevraagd aan de gemeente, zullen we dat ter zijner tijd met u delen. 

7. Tweede Loosterweg  

Na de consultatie van de buurt door de gemeente werd ons op 3 okt 2018 meegedeeld dat zij 

nog in de oriëntatiefase verkeerde.  

Vraag: zijn er concrete plannen inmiddels? 

 

Antwoord: Er is besloten om geen aanpassingen te doen aan de inrichting van de Tweede 

Loosterweg. Er is de vertegenwoordiging van de buurtvereniging aangegeven dat de gemeente 

stopt het aanbrengen van “kleine” aanpassingen en “aanvullingen”. Als de weg zich over een 

aantal jaren meldt voor groot onderhoud gaan we kijken of de inrichting nog aan de 

inrichtingseisen voldoet. 

   

8. Ontwikkeling van het Jozefpark  

Wij hebben ons advies aan de projectontwikkelaar op 15 oktober jl. ook aan de gemeente 

gestuurd.  

Vraag: heeft zij daar een mening over? 



Antwoord: Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Alle adviezen worden bij de 

afwegingen betrokken. 

===========HH=========== 

 


