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ONDERWERP
Instemmen met het definitieve plan voor aanpassingen aan de kruising Heemsteedse Dreef 
– Camplaan.

SAMENVATTING
Verschillende omwonenden van de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan ervaren 
genoemd kruispunt als zeer verkeersonveilig. In het voorjaar heeft de Commissie Ruimte 
ingestemd met het uitvoeren van aanpassingen voortkomend uit de Nul-variant en overleg 
met de participatiegroep. Met de voorgestelde aanpassingen is het de bedoeling om het 
verkeersonveiligheidsgevoel bij de gebruikers van het kruispunt te verkleinen. Dit heeft 
geleid tot het bijgevoegde verkeersbesluit.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
- Verkeersbesluit Heemsteedse Dreef – Camplaan.

BESLUIT B&W
1. In te stemmen met het definitieve plan voor aanpassingen aan de kruising Heemsteedse 

Dreef – Camplaan;
2. In te stemmen met bijgevoegd verkeersbesluit (kenmerk 719057), waarin de realisatie 

van enkele verkeersmaatregelen op basis van de door de participatiegroep voorgestelde 
‘Nul-variant’ zijn beschreven;

3. Het restantkrediet ad € 225.000 beschikbaar te stellen;
4. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).

AANLEIDING
De voorgestelde maatregelen in het verkeersbesluit stimuleren het verkeer op de 
Heemsteedse Dreef snelheid te minderen zodra het kruispunt genaderd wordt. De 
maatregelen zorgen ervoor dat de zichtbaarheid van de verschillende verkeersdeelnemers 
wordt vergroot en dat de oversteekbaarheid van de Heemsteedse Dreef verbeterd.

MOTIVERING 
De Commissie Ruimte heeft op 4 april 2019 ingestemd met de realisatie van 
verkeersmaatregelen op de kruising Heemsteedse Dreef – Camplaan en het opstellen van 
een verkeersbesluit daarvoor.

Voor het nemen van een verkeersbesluit is afstemming met de door de korpschef van de 
Nationale Politie daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering noodzakelijk. De 
afstemming tussen de gemeente en de politie heeft gezorgd voor een reeks aanpassingen 
aan het besluit en daardoor een langere doorlooptijd dan gepland. De politie heeft nu op 
bijgevoegd verkeersbesluit een positief advies gegeven. De politie adviseert in dat advies 
tevens ook andere (dan de in dit stuk beschreven) maatregelen te treffen. Zie bijlage. De 
gemeente neemt deze adviezen in overweging. 

In het verkeersbesluit staan niet alle maatregelen benoemd. Van alle voorgestelde 
maatregelen zijn uitsluitend de voetgangersoversteekplaatsen verkeersbesluitplichtig. 
Hieronder worden alle te nemen maatregelen beschreven:
- Aanleg van twee extravoetgangersoversteekplaatsen ten noordoosten van de kruising.
- Voetgangersoversteekplaatsen worden aangegeven met zebramarkering en het bord 

‘voetgangersoversteekplaats’ (bord L2);
- Aanleg van vijf verkeersplateaus, twee onder de aan te leggen 

voetgangersoversteekplaatsen en drie onder de reeds bestaande 
voetgangersoversteekplaatsen;
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- 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, van R10 naar R8. 

- De opstelruimte / rijstroken in de middenberm van de Heemsteedse Dreef worden 
optisch versmald, met een markeringsvlak. Hierdoor wordt een scheiding tussen auto-
en fietsverkeer in de middenberm gecreëerd. 

FINANCIËN
Bij aanvang van het participatieproces is een maximum budget meegegeven (€ 250.000). De 
maatregelen uit de ‘nul-variant’ kunnen binnen dit budget worden uitgevoerd.

Voor het kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan is € 250.000 opgenomen in het 
investeringsprogramma 2019. Hiervan is reeds € 25.000 als voorbereidingskrediet 
beschikbaar gesteld. De verwachting is dat het geplande budget van € 250.000 voldoende 
lijkt te zijn om de geplande werkzaamheden uit te voeren. 

PLANNING / UITVOERING
Na vaststelling van het verkeersbesluit door het College in november, wordt het 
verkeersbesluit gepubliceerd. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en 
ligt ter inzage in het gemeentehuis van Heemstede. In de Heemsteder wordt een verwijzing 
geplaatst naar de publicatie van het verkeersbesluit op de Staatscourant. Belanghebbenden 
hebben de mogelijkheid een bezwaarschrift te sturen binnen 6 weken na bekendmaking van
het volledige besluit in de Staatscourant. 
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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.

Zodra het verkeersbesluit gepubliceerd is, kan gestart worden met de aanbesteding en 
vervolgens de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Er zijn vanaf begin 2017 diverse participatiebijeenkomsten gehouden met de bewoners. De 
participatiegroep en overige omwonenden worden door middel van een brief (bijlage) op de 
hoogte gesteld van het te publiceren besluit. 

In dit gehele proces is er ook diverse malen contact geweest met de politie, brandweer en 
ambulance organisaties.

DUURZAAMHEID
De gemeente is voorstander om duurzame materialen te gebruiken bij het aanleggen van de 
voorzieningen. 

De voetgangersoversteekplaatsen worden voorzien van LED-verlichting.

BIJLAGEN

(714679) Bestuurlijk behandelvoorstel  Aanpassing kruising Heemsteedse Dreef / 
Camplaan” d.d. 12 maart 2019.
(719057) Verkeersbesluit maatregelen kruising Heemsteedse Dreef – Camplaan.
(719056) Advies van een door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemachtigde 
medewerker verkeersadvisering. Laatstgenoemde heeft ingestemd met de genoemde 
verkeersmaatregelen.
(719059) Bewonersbrief.


