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Geachte mevrouw/heer,

In het najaar is bij u de riolering in de straat vervangen en is de weg opnieuw 
ingericht. De nieuwe inrichting heeft geleid tot bezwaren en vragen van bewoners. 
In een overleg zijn voorstellen gedaan om de inrichting iets aan te passen. In deze 
brief leest u over de voorstellen, hoe we hiermee willen omgaan en het vervolg.

Overleg 21 januari
Op dinsdag 21 januari is er in het raadhuis een overleg geweest, waarbij mevrouw 
Priem (dochter van mevrouw Priem van nr. 69) en de heer en mevrouw Booms 
aanwezig waren. Van de gemeente waren mevrouw Van Dijk en de heer Hin 
aanwezig en namens de projectontwikkelaar de heer Bosman.
In dat overleg is aandacht besteed aan de bezwaren die geuit zijn en er zijn 
afspraken gemaakt voor aanpassing.

Aanpassing van de inrichting
De volgende aanpassingen aan de inrichtingen zijn afgesproken:

1. Per twee woningen één doorsteek door het plantsoen aanbrengen van 
voldoende breedte (4 tegels breed).

2. Langs de langsparkeerstrook voor de woningen (onevenzijde) een bredere 
loopstrook maken van totaal 1,0 meter breed (huidige betonnen band, 
twee tegels en een opsluitband). Hierdoor wordt aan beide uiteinden het 
plantsoen korter en vervangen door trottoirtegels.

3. Voor de plantvakken voor de huisnummers 49 t/m 53 en 65 t/m 71 stellen 
we lage struikbeplanting voor van één soort. Welke soort beplanting dat 
wordt, wordt in overleg met u bepaald. U kunt daarbij kiezen uit drie 
soorten beplanting. Plaatjes van de beplanting in bloei zijn als bijlage 
bijgevoegd. De keuze is op basis van meerderheid van stemmen.

4. De plantvakken in het centrale deel worden ook voorzien van lage 
struikbeplanting. In het centrale deel wordt voorgesteld het “green to 
colour" concept toe te passen. Dat wordt ook in de nieuwbouwwijk 
toegepast. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit in de wijk. De 
daadwerkelijke invulling hiervan wordt nader bepaald en willen we laten 
aansluiten op de onder 3 genoemde plantvakken. Informatie over green to 
colour kunt u vinden op de website httDs.//www.areentocolour.com/

5. In verband met het creëren van een passende laanstructuur zouden we 
graag de huidige boom (ginkgo) voor huisnr. 57 willen verplaatsen naar het
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plantsoen voor huisnr. 61. Zo ontstaat er een symmetrie richting de groene 
zone in het plan Slottuin.

6. Voor de nieuw te planten bomen aan de overzijde van de straat willen we 
in plaats van drie eiken en vier haagbeuken nu kiezen voor vier ginkgo’s 
en drie haagbeuken. Deze bomen staan beide al in de Ir Lelylaan en de 
keuze is daarmee voortzetting van de bestaande laanstructuur. 
Voorgesteld wordt de vier ginkgo's aan beide zijden van de twee 
toegangen naar de nieuwe wijk te planten en de andere locaties te 
voorzien van haagbeuken.

Bijgaand vindt u schetsen waarop alle voorstelde wijzigingen zijn aangegeven.

Ook is er gesproken over de haaksparkeerplaatsen aan de overzijde (de 
evenzijde) van de straat. De suggestie werd gedaan de parkeerplaatsen schuin 
aan te brengen. Dit geeft echter te veel verlies aan het aantal parkeerplaatsen en 
is daarom niet in het plan opgenomen.

Hoe nu verder?
Afgesproken is dat iedereen nog op de voorgestelde wijzigingen kan reageren. 
Daarvoor komt mevrouw Priem of mevrouw Booms bij u langs. De reacties gaan 
dan via het buurtcomité NOVA naar de gemeente. Als u dat liever doet, kunt u er 
ook voor kiezen uw reactie rechtstreeks aan de gemeente te sturen (zie hieronder). 
Vanwege de voortgang willen we graag uw reactie uiterlijk maandag 10 februari 
a.s. ontvangen.
Alle reacties worden dan meegenomen bij het maken van het definitieve plan. 
Hierover wordt u geïnformeerd zodra dit plan gereed is, vermoedelijk in de 3e week 
van februari. Pas daarna worden de wijzigingen in de weg door de aannemer 
aangebracht.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Martin Hin via telefoonnummer 023-5485769. U kunt 
ook een e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van 
zaaknummer 533809. Kijk voor meer informatie over uw zaak op 
www.heemstede.nl/miinzaak.

Met vriendelijke groet,
van burgmeester en wethouders,

tertiO-Bm,
'oorbereiding Openbare Ruimte



Aan de bewoners van: 
Ir. Lelylaan 43 t/m 73

Verzenddatum 
Ons kenmerk 
Onderwerp 
Bijlage(n)

2 8 JAN. 2020
533809
Inrichting Ir Lelylaan 
2

Geachte mevrouw/heer,

In het najaar is bij u de riolering in de straat vervangen en is de weg opnieuw 
ingericht. De nieuwe inrichting heeft geleid tot bezwaren en vragen van bewoners. 
In een overleg zijn voorstellen gedaan om de inrichting iets aan te passen. In deze 
brief leest u over de voorstellen, hoe we hiermee willen omgaan en het vervolg.

Overleg 21 januari
Op dinsdag 21 januari is er in het raadhuis een overleg geweest, waarbij mevrouw 
Priem (dochter van mevrouw Priem van nr. 69) en de heer en mevrouw Booms 
aanwezig waren. Van de gemeente waren mevrouw Van Dijk en de heer Hin 
aanwezig en namens de projectontwikkelaar de heer Bosman.
In dat overleg is aandacht besteed aan de bezwaren die geuit zijn en er zijn 
afspraken gemaakt voor aanpassing.

Aanpassing van de inrichting
De volgende aanpassingen aan de inrichtingen zijn afgesproken:

1. Per twee woningen één doorsteek door het plantsoen aanbrengen van 
voldoende breedte (4 tegels breed).

2. Langs de langsparkeerstrook voor de woningen (onevenzijde) een bredere 
loopstrook maken van totaal 1,0 meter breed (huidige betonnen band, 
twee tegels en een opsluitband). Hierdoor wordt aan beide uiteinden het 
plantsoen korter en vervangen door trottoirtegels.

3. Voor de plantvakken voor de huisnummers 49 t/m 53 en 65 t/m 71 stellen 
we lage struikbeplanting voor van één soort. Welke soort beplanting dat 
wordt, wordt in overleg met u bepaald. U kunt daarbij kiezen uit drie 
soorten beplanting. Plaatjes van de beplanting in bloei zijn als bijlage 
bijgevoegd. De keuze is op basis van meerderheid van stemmen.

4. De plantvakken in het centrale deel worden ook voorzien van lage 
struikbeplanting. In het centrale deel wordt voorgesteld het “green to 
colour” concept toe te passen. Dat wordt ook in de nieuwbouwwijk 
toegepast. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit in de wijk. De 
daadwerkelijke invulling hiervan wordt nader bepaald en willen we laten 
aansluiten op de onder 3 genoemde plantvakken. Informatie over green to 
colour kunt u vinden op de website https://www.qreentocolour.com/

5. In verband met het creëren van een passende laanstructuur zouden we 
graag de huidige boom (ginkgo) voor huisnr. 57 willen verplaatsen naar het



plantsoen voor huisnr. 61. Zo ontstaat er een symmetrie richting de groene 
zone in het plan Slottuin.

6. Voor de nieuw te planten bomen aan de overzijde van de straat willen we 
in plaats van drie eiken en vier haagbeuken nu kiezen voor vier ginkgo's 
en drie haagbeuken. Deze bomen staan beide al in de Ir Lelylaan en de 
keuze is daarmee voortzetting van de bestaande laanstructuur. 
Voorgesteld wordt de vier ginkgo’s aan beide zijden van de twee 
toegangen naar de nieuwe wijk te planten en de andere locaties te 
voorzien van haagbeuken.

Bijgaand vindt u schetsen waarop alle voorstelde wijzigingen zijn aangegeven.

Ook is er gesproken over de haaksparkeerplaatsen aan de overzijde (de 
evenzijde) van de straat. De suggestie werd gedaan de parkeerplaatsen schuin 
aan te brengen. Dit geeft echter te veel verlies aan het aantal parkeerplaatsen en 
is daarom niet in het plan opgenomen.

Hoe nu verder?
Afgesproken is dat iedereen nog op de voorgestelde wijzigingen kan reageren. 
Daarvoor komt mevrouw Priem of mevrouw Booms bij u langs. De reacties gaan 
dan via het buurtcomité NOVA naar de gemeente. Als u dat liever doet, kunt u er 
ook voor kiezen uw reactie rechtstreeks aan de gemeente te sturen (zie hieronder). 
Vanwege de voortgang willen we graag uw reactie uiterlijk maandag 10 februari 
a.s. ontvangen.
Alle reacties worden dan meegenomen bij het maken van het definitieve plan. 
Hierover wordt u geïnformeerd zodra dit plan gereed is, vermoedelijk in de 3e week 
van februari. Pas daarna worden de wijzigingen in de weg door de aannemer 
aangebracht.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Martin Hin via telefoonnummer 023-5485769. U kunt 
ook een e-mail sturen naar qemeente@heemstede.nl met vermelding van 
zaaknummer 533809. Kijk voor meer informatie over uw zaak op 
www.heemstede.nl/miinzaak.

Met vriendelijke groet,
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fertinüK
'oorbereiding Openbare Ruimte
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Spirea japonica, Spierkruid 
Bloeitijd: juni - september 
Planthoogte: ca. 50 cm 
Bladverliezend

Hypericum calycinum, Hertshooi 
Bloeitijd: juli - augustus 
Planthoogte: 25-35 cm 
Groenblijvend

Buddleja davidii ‘White Chip’ 
Bloeitijd juni - september 
Planthoogte: 60-80 cm 
Bladverliezend


