
Aan de bewoners van de: 
Camplaan, Javalaan, Johan Wagenaarlaan, Kerklaan, Lanckhorstlaan, 
Provinciënlaan, Raadhuisplein, Sportparklaan, Van Merlenlaan, Valkenburgerlaan 
(noord), de Verzetsheldenwijk en de Cruquiusweg (Parallelweg Noord). 
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Geachte bewoner,

De verkeersdruk in Heemstede is groot. De gemeente wil graag de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Heemstede vergroten; dit is een wens die 
bij veel inwoners leeft. Daarom wil de gemeente binnen de bebouwde kom op alle 
wegen in Heemstede een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur invoeren, 
tenzij dit niet kan vanwege de functie van de weg. Als eerste stap is nu een 
concept ‘wegcategoriseringsplan’ gemaakt. U woont aan een van de wegen 
waarvan in het plan het uitgangspunt is om deze binnen de bebouwde kom van 50 
naar 30 km per uur te veranderen. Met deze brief informeren wij u wat dit plan 
betekent en hoe u hier op kunt reageren. 

Het wegcategoriseringsplan onderscheidt verschillende typen wegen.
Binnen de bebouwde kom gaat het daarbij om twee typen wegen:

 met een verblijfsfunctie, waar de snelheidsverschillen tussen snel en 
langzaam verkeer kleiner zijn, met een maximum snelheid van 30 
kilometer per uur;

 doorgaande wegen waar de doorstroming van het verkeer belangrijk is en 
de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is. 

Een 50 kilometerweg heeft een andere inrichting dan een 30 kilometerweg. 

Het plan is nu nog een concept en vormt het kader voor herinrichting van 
wegen.
Het plan kan nog worden aangepast naar aanleiding van de reacties hierop. Voor 
bepaalde 50 kilometerwegen in Heemstede is het uitgangspunt deze af te 
waarderen naar 30 kilometerwegen. Behalve het plaatsen van verkeersborden, 
moet dan ook de weg heringericht worden. Daarnaast zijn sommige van de 
bestaande 30 kilometerwegen niet goed ingericht op deze maximumsnelheid. De 
ambities zijn opgenomen in het wegcategoriseringsplan, waarin ook de weg 
waaraan u woont is opgenomen. Dit plan is nu nog een concept. Het plan kan nog 
worden aangepast naar aanleiding van de reacties hierop.



U kunt tot 30 juni 2021 reageren op het wegcategoriseringsplan.
Het plan is te vinden op de projectpagina op de gemeentelijke website: 
www.heemstede.nl/wegcategoriseringsplan. U kunt reageren op het plan door op 
de website de reactietoets te gebruiken, of een mail te sturen naar Rik Thorborg, 
gemeente@heemstede.nl onder vermelding van zaaknummer 716261. De reacties 
worden gebundeld en verwerkt in een voorstel van het college aan de raad. 

Naar verwachting bespreekt de raad het wegcategoriseringsplan in haar 
vergadering in het najaar van 2021. 
Behalve met de hierboven genoemde wijze van reageren op het plan, kunt u uw 
mening ook direct kenbaar maken aan de raad door in te spreken tijdens de 
vergadering van de commissie Ruimte. De raad neemt uiteindelijk een besluit over 
het wegcategoriseringsplan. Actuele informatie over de agenda van de commissie 
en raad vindt u op gemeentebestuur.heemstede.nl.

Na vaststelling van het wegcategoriseringsplan volgen 
herinrichtingsplannen.
Als de gemeenteraad in het najaar 2021 akkoord gaat met het plan, wordt ook een 
planning vastgesteld, waarin staat wanneer welke straat aan de beurt is. Met de 
herinrichting van de straten is veel geld gemoeid. Daarom volgt deze concept-
planning zoveel mogelijk het al bestaande onderhoudsprogramma van de wegen in 
de gemeente. Sommige wegen zijn direct aan de beurt, voor andere duurt het 
langer voordat het onderhoud is gepland. Waar mogelijk wordt gekeken of de 
plannen kunnen worden versneld. 

Het herinrichten van de wegen zal gebeuren in dialoog met de omwonenden. 
Als uw straat aan de beurt is, krijgt u bericht van ons en kunt u meedenken over de 
maatregelen.
Als pilot loopt al de herinrichting van de Van Merlenlaan, met de daarop 
aansluitende wegen Camplaan (west), Raadhuisplein en Valkenburgerlaan 
(noord). In de Van Merlenlaan zijn namelijk werkzaamheden aan het riool gepland 
in 2022. De betreffende bewoners worden al volop betrokken bij de planvorming.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Rik Thorborg via telefoonnummer 023 5485691. U kunt 
ook een e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van 
zaaknummer 716261. 

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Heemstede,

A.W.M. (Arno) Schumacher
Domeinmanager Ruimte
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