Aan de bewoner(s) van dit adres,

Beste bewoner(s),
Begin dit jaar heeft u een brief ontvangen over het besluit van het college van B&W om
verkeersremmende maatregelen te treffen op de kruising Heemsteedse Dreef – Camplaan. Dit komt
voort uit het onderzoek en het overleg met de participatiegroep om de verkeersveiligheid,
bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Met deze brief informeren we u over huidige de stand
van zaken.
Verkeersremmende maatregelen kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan
Inmiddels zijn de verkeersremmende maatregelen uitgewerkt en is het verkeersbesluit opgesteld. Voor
het nemen van een verkeersbesluit is de gemeente afhankelijk van advies van de politie. Deze
voorbereiding heeft langer geduurd dan gepland. De afstemming tussen de gemeente en de politie
heeft ervoor gezorgd dat het besluit is verbeterd. Zo zijn onder andere de verkeersplateaus verlengd
en komt er LED-verlichting op alle vijf oversteken
Voorgestelde aanpassingen kruising:
- Aanleg van twee extra voetgangersoversteekplaatsen ten noordoosten van de kruising;
- Voetgangersoversteekplaatsen worden aangegeven met zebramarkering en het bord
‘voetgangersoversteekplaats;
- Aanleg van 5 verkeersplateaus, 2 onder de aan te leggen voetgangersoversteekplaatsen en 3
onder de bestaande voetgangersoversteekplaatsen.
- De voetgangersoversteekplaats op de Camplaan (west) wordt 2,75 meter verschoven richting het
Raadhuisplein, om voldoende opstelruimte aan automobilisten te bieden tussen de
voetgangersoversteekplaats en de kruising.
- De voetgangersoversteekplaatsen worden voorzien van LED-verlichting in de wegverharding;
- De bocht vanaf de Heemsteedse Dreef rechtsaf de Camplaan in, wordt krapper uitgevoerd.
- De opstelruimte / rijstroken in de middenberm van de Heemsteedse Dreef worden optisch
versmald, met een markeringsvlak. Hierdoor wordt ook een scheiding tussen auto- en fietsverkeer
in de middenberm gecreëerd.

Schets nieuwe situatie

Verkeersbesluit
Na vaststelling van het verkeersbesluit door het College in november, wordt het verkeersbesluit
gepubliceerd. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd op 3 december 2019 in de Staatscourant. In de
Heemsteder wordt een melding geplaatst over deze publicatie. Het verkeersbesluit is vanaf dan ook in
te zien in de hal van het Raadhuis. Vanaf de publicatiedatum kunnen belanghebbenden binnen zes
weken reageren. In het verkeersbesluit vindt u informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt indienen.
Aantekenen van bezwaar heeft geen schorsende werking op de uitvoering van de verkeersmaatregelen,
hiervoor dient een bezwaarmaker een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter.
Dit betekent dat tegelijk met het publiceren van het verkeersbesluit, gestart kan worden met de
aanbesteding en vervolgens de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen.
Uitsluitend de keuze voor de aanleg van twee extra voetgangersoversteekplaatsen is
verkeersbesluitplichtig. Dat betekent dat alleen tegen het besluit om de twee extra
voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen, belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De overige
genoemde aanpassingen zijn niet verkeersbesluitplichtig en zijn daarom ook niet opgenomen in het
verkeersbesluit. Uiteraard worden deze wel (gelijktijdig) uitgevoerd.
Uitvoering werkzaamheden
Wanneer de procedure van het verkeersbesluit is doorlopen, kunnen alle werkzaamheden worden
uitgevoerd. U ontvangt opnieuw een brief met informatie over de (start van de) uitvoering van de
werkzaamheden.
Meer informatie: https://www.heemstede.nl/over-de-gemeente/projecten/herinrichting-kruispuntheemsteedse-dreef-camplaan/

Hebt u nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Stijn Kerssens, verkeerskundige van de afdeling Voorbereiding Openbare
Ruimte (VOR), via 023-548 58 68. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl.

Met vriendelijke groet,

L. (Ludo) Vahle
Adviseur verkeer en leefomgeving

