
Aan de bewoner(s) van dit adres

Bijlage(n)

Beste bewoner(s),

Verzenddatum
Ons kenmerk 
Onderwerp

Tijdelijke situatie blijft in stand tot besluitvorming
De gemeente heeft ervoor gekozen om de tijdelijke inrichting (fase 2) in stand te 
laten tot de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Mocht de gemeente beslissen 
eenrichtingsverkeer te handhaven, dan verandert de verkeerssituatie niet 
meerdere keren in een korte tijd tussen een- en tweerichtingsverkeer. Begin 2022 
vindt de behandeling plaats in de Commissie Ruimte en daarna wordt de 
definitieve verkeerssituatie vastgesteld.

Eenrichtingsverkeer in de Burgemeester van Lennepweg-Zuid en de Oude 
Posthuisstraat (uitgezonderd fietsers)
Op 16 augustus is de gemeente gestart met fase 2 van de verkeersproef. In deze 
fase is eenrichtingsverkeer ingesteld op de Burgmeester van Lennepweg en op de 
Oude Posthuisstraat. Vooraf is aangegeven dat de proef circa 5 maanden zou 
duren, tot medio december.

Er wordt op dit moment een evaluatierapport opgesteld
Op dit moment is de gemeente bezig met de eindevaluatie. In de evaluatie wordt 
de verkeersdata van zowel de 0-meting als van fase 1 en fase 2 met elkaar 
vergeleken. Ook de reacties van belanghebbenden (bewoners uit de buurt, 
medewerkers van de school en schoolouders), team handhaving en de 
verkeersadviseur namens de politie worden meegenomen in de beoordeling. Op 
basis van deze gegevens wordt een definitieve verkeerssituatie voorgesteld.

Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken betreffende de 
verkeersproef eenrichtingsverkeer Burgemeester van Lennepweg - Oude 
Posthuisstraat.

U kunt als bewoner nog steeds uw ervaringen met de proef delen tot 19 
december
Inmiddels heeft de gemeente een aantal reacties ontvangen, dank daarvoor. 
Het is nog steeds mogelijk om uw ervaringen met de proef te delen via 
qemeente@heemstede.nl.
Vermeld in het onderwerp van de e-mail evaluatie fase 2 verkeersproef Burg, van 
Lennepweg - Oude Posthuisstraat’.
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Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders

Heeft u vragen of opmerkingen?
Vragen kunt u stellen via gemeente@heemstede.nl onder vermelding van 947555 
of via het algemene telefoonnummer 14 023.

S. Keur
Adviseur Verkeer en Leefomgeving


