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Planontwikkeling Van den Eijndekade
Tijdens de ontwikkeling van het herinrichtingsplan voor de Van den Eijndekade 
hebben wij enkele keren met u overleg gehad. Naar aanleiding van dit plan heeft u 
in het voorjaar van dit jaar uw zienswijze ingebracht. Op basis van alle ingekomen 
zienswijzen heeft de gemeente een concept-definitief ontwerp gemaakt. Dit is door 
het toenmalige college voorlopig vastgesteld en aan de commissie Ruimte voor 
advies voorgelegd. De commissie heeft bij de behandeling hiervan vragen aan het 
college gesteld. De beantwoording van de vragen heeft enige tijd gevergd, mede 
door de wisseling van het college in het voorjaar.

De gemeente heeft het plan voor de herinrichting van de Van den Eijndekade, 
tussen Heemsteeedse Dreef en Zwaaihavenbrug, op 27 september vastgesteld. 
Hierover bent u in oktober geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan heeft u uw 
zienswijze opnieuw ingébracht. In verband hiermee berichten wij u het volgende.
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Uw reactie van 1 november
Naar aanleiding van onze informatie over de vaststelling van het plan, stuurde u 
ons uw reactie hierop toe. In uw reactie geeft u nogmaals uw eerdere zienswijzen 
weer, waarin u aandringt op inrichting als gebiedsontsluitingsweg (GOW-30) met 
fietsstroken. In uw brief adviseert u de gemeente als volgt:

1. Behoud de bestaande afmetingen. Hiermee wordt flink op de kosten 
bespaard. De brug zelf heeft alleen maar een nieuwe kleur nodig.

2. Versmal de kade visueel. De meest passende oplossing is een 2-3-2 
inrichting: aan beide zijden een fietsstrook (van 2m) in rood asfalt met in 
het midden een klinkerstrook van 3 meter. Dat past binnen de huidige 
breedte. Het is een inrichting passend bij 30 km/u + fietsroute.

3. Maak op de kruising Van den Eijndekade - Industrieweg een plateau dat 
mooi aansluit aan het begin van de brug. Hiermee benadruk je dat rechts 
voorrang heeft. Zeker het verkeer komend van de Nijverheidsweg zal 
hierdoor tijdig in de 30km modus komen.
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Ruimtelijk Beheer, team Infra en Projecten

In ons overleg op 25 november is het plan nader toegelicht
De gemeente kenmerkt de weg als erftoegangsweg, waarop geen fietsstroken 
passen en welke conform landelijke richtlijnen een ideale breedte kent van 5,8 
meter. Hoewel de weg met name door scholieren van College Hageveld veelvuldig 
gebruikt wordt, is de weg niet aangemerkt als fietsroute.
De reactie op uw adviezen is dan ook als volgt:

1. Voor een erftoegangsweg (ETW) adviseert CROW een breedte van 5,8 
meter (ideaal profiel). De brug krijgt een nieuwe slijtlaag, waarbij voor de 
rijbaan een roodachtige kleur wordt gekozen.

2. Het slechts visueel versmallen van de rijbaan zal niet het gewenste effect 
van snelheidsvermindering naar 30 km/uur geven. Het probleem van te 
hard rijden en geluidoverlast zal hiermee onvoldoende worden opgelost. 
In een ETW zijn alle weggebruikers gelijkwaardig en maken daarom van 
dezelfde rijbaan gebruik. In principe passen op een ETW geen 
fietsstroken. De Van den Eijndekade voldoet niet aan de 
uitzonderingsmogelijkheid hierop.

3. De kruising Industrieweg/Van den Eijndekade maakt geen deel uit van het 
project. De Van den Eijndekade is voor de brandweer een belangrijke 
uitrukroute. Toch delen wij ook uw mening dat aanvullende maatregelen op 
deze kruising wenselijk zijn. Onderzocht zal daarom worden of deze 
kruising, zoals ook op de kruising Nijverheidsweg/Van den Eijndekade, 
taludmarkering kan krijgen om de gelijkwaardigheid te benadrukken.

We hebben in het overleg van 25 november eikaars standpunten nog eens kunnen 
aanhoren en u gaf aan vertrouwen te hebben in de deskundigheid van de 
gemeente. Er is geen aanleiding het herinrichtingsplan te herzien.


