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Herinrichting kruising Adriaan Pauwlaan - Herenweg Laan van Rozenburg

Geachte mevrouw, heer,

Als omwonende van de kruising Adriaan Pauwlaan - Herenweg - Laan van
Rozenburg informeren wij u met deze brief over een voorstel om de kruising aan te
pakken. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel deze maand. Hieronder leest u
over het voorstel en over de bespreking hiervan in de raad.
Aanleiding en stand van zaken
De kruising Adriaan Pauwlaan - Herenweg - Laan van Rozenburg is al geruime
tijd een drukke oversteek, met name rond de breng- en haalmomenten van de
omliggende scholen. De afgelopen jaren is gebleken dat de gebruikers de kruising
als onveilig ervaren. Samen met een participatiegroep (van bewoners en ouders
van schoolgaande kinderen) en een extern onderzoeksbureau is de gemeente aan
de slag gegaan. We hebben onderzocht welke aanpassingen bijdragen aan een
veiligere situatie. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een nieuwe inrichting van de
kruising.
Voorstel voor herinrichting
Het externe onderzoeksbureau heeft op basis van overleg met de participatiegroep
en een modelstudie een rapport met aanbevelingen geschreven. Het belangrijkste
onderdeel is een voorstel voor herinrichting van de kruising. In hoofdlijnen wordt
voorgesteld om de hekken op het middeneiland te verwijderen, zodat er een rechte
oversteek mogelijk wordt en de draai bewegingen op middeneiland vervallen. Het
middeneiland blijft bestaan. Er komen verkeerslichten bij, zodat op beide wegdelen
automobilisten voor het rode licht moeten stoppen. Voetgangers en fietsers kunnen
dan veilig oversteken. Dit voorstel is verwerkt in een raadsbesluit.

Behandeling in commissie Ruimte
De commissie Ruimte wordt in haar vergadering van donderdag 19 november
gevraagd haar zienswijze te geven op het plan en dit kenbaar te maken aan de
raad. Daarna neemt de raad een definitief besluit. De vergadering van de
commissie Ruimte begint om 20.00 uur en vindt plaats via een videoverbinding. U
kunt deze vergadering online volgen. Ga hiervoor naar:
https://qemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderinqen
en klik op 19 november. Hier vindt u ook het aanbevelingsrapport en het
raadsbesluit.
Inspreken
U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens deze
vergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken, neem dan ruim van tevoren contact
op met de raadsgriffier via (023) 548 56 46 of per e-mail: griffie@heemstede.nl.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Ludo Vahle via telefoonnummer 06 - 15 55 08 93. U
kunt ook een e-mail sturen naar qemeente@heemstede.nl met vermelding van
zaaknummer 719956.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Heemstede,

LudgA/ahle
RuirVitelijk Beheer, team Infra en Projecten

Verzendlijst bewonersbrief voorstel herinrichting kruising
Herenweg

Adriaan Pauwlaan

Laan van Rozenburg

Totaal + extra

164 t/m 192

13 stuks

173 t/m 211

19 stuks

7 t/m 29

15 stuks

8 t/m 20

10 stuks

2 t/m 36

18 stuks

1 t/m 37

19 stuks

98 stuks

