
Aan de bewoner(s) van dit adres.

Beste bewoner(s),
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Middels deze brief informeren wij u over de aanpak van fase 2 van de proef om 
eenrichtingsverkeer in te stellen op de Burgemeester van Lennepweg (zuid). In de 
Commissie van 15 maart 2021 is een positieve zienswijze gegeven voor fase 2 van 
de verkeersproef. Gedurende deze tweede fase wordt éénrichtingsverkeer 
ingesteld op de Burgemeester van Lennepweg-Zuid (van de Oude Posthuisstraat 
richting de Kerklaan) én op de Oude Posthuisstraat (van de Herenweg richting de 
Burgemeester van Lennepweg). De coronapandemie en de daarvoor ingestelde 
maatregelen hebben een groot effect (gehad) op ons verplaatsingsgedrag. 
Zodoende is het tweede deel van de proef voor langere tijd uitgesteld geweest. De 
nu gekozen periode komt overeen met de periode van de eerste fase in 2019. De 
(mechanische) verkeersmetingen worden in exact dezelfde weken als in 2019 
gepland. Hierdoor ontstaat een goede vergelijking met fase 1.
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U kunt als bewoner uw ervaringen (digitaal) met de proef delen 
Tijdens de proef kunt u laten weten hoe de proef naar uw mening gaat via 
qemeente@heemstede.nl onder vermelding van het zaaknummer 880722.

S. Keur
Adviseur Verkeer en Leefomgeving

Uw reactie wordt meegenomen in de evaluatie. Alle ervaringen en resultaten 
samen bepalen of de maatregelen om de verkeersveiligheid op de Burgemeester 
van Lennepweg te verbeteren, het gewenste effect hebben gehad.

Daarna neemt het college van B&W een besluit over de definitieve 
verkeerssituatie
Aan de hand van de evaluatie wordt een besluit genomen over de definitieve 
verkeerssituatie. De verwachting is dat dit besluit in het eerste kwartaal van 2022 
genomen wordt.

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders

Op dit moment wordt het verkeersbesluit voor het eenrichtingsverkeer opgesteld 
en dat wordt in de eerste week van augustus gepubliceerd op de Staatscourant 
(https://officielebekendmakinqen.nl). De publicatie van dit besluit en de 
inzagetermijn van 6 weken waarbinnen bezwaar kan worden ingesteld, hebben 
geen opschortende werking tegen het besluit. Dit betekent dat na publicatie de 
gemeente kan overgaan tot uitvoering van de proef.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Vragen kunt u stellen via gemeente@heemstede.nl onder vermelding van 880722 
of via het algemene telefoonnummer 14 023.

Eenrichtingsverkeer in de Burgemeester van Lennepweg-Zuid en de Oude 
Posthuisstraat (uitgezonderd fietsers)
De proef start 16 augustus (na de zomervakantie) en duurt circa 5 maanden, tot 
medio december. Eenrichtingsverkeer wordt daarmee ingevoerd op de 
Burgemeester van Lennepweg én op de Oude Posthuisstraat gedurende de 
zomervakantieperiode, vóór de start van de scholen, om u als bewoner en overige 
gebruikers in een rustige periode vast te laten wennen aan de nieuwe 
verkeerssituatie.


