
Geachte voorzitter en leden van de Raad,

De Bewonersvereniging Holtlant bereidt thans een zienswijze voor op het Verkeersbesluit ter 

herinrichting van de Simon Smitweg. Vooruitlopend daarop wil de Bewonersvereniging met 

betrekking tot de Nota Circulatie de Raad het volgende meegeven. 

1. De leefbaarheid in de wijk Holtlant staat behoorlijk onder druk. Wij wonen naast een 8-

baanssnelweg op maaiveldhoogte, een megakruispunt met zes banen langs de achtertuinen en 

de Willem Alexanderlaan als gebiedsontsluitingsweg. 

Volgens de Nota Circulatie wenst de gemeente dat nu ook de Simon Smitweg vanaf de Willem 

Alexanderlaan tot de kruising met de Persant Snoepweg de status van gebiedsontsluitingsweg 

krijgt waarbij tevens het thans geldende eenrichtingsverkeer wordt omgezet in 

tweerichtingsverkeer.

2. Met de beste wil van de wereld niet kan gesproken worden van een eerlijke verdeling van de 

verkeersafwikkeling tussen Ericalaan en Simon Smitweg - en al helemaal niet als je kijkt naar de 

(her)inrichtingsplannen. 

Tel daarbij op de te verwachten toegenomen geluidsoverlast, op de Simon Smitweg inclusief het 

geluid van de A4 (bij de Ericalaan ligt deze verdiept en hebben bewoners daar dus geen last van) 

dan wordt de overlast in deze Nota eenzijdig toebedeeld aan de bewoners waarvan de huizen 

grenzen aan de Simon Smitweg.

3. Uit het Verkeersbesluit herinrichting Simon Smitweg blijkt de verwachte geluidsbelasting van de 

woningen van Holtlant grenzend aan de Simon Smitweg na de herinrichting niet binnen de 

geldende normen zal vallen.

4. Bewoners van Holtlant maken zich ook ernstig zorgen over de verkeersveiligheid als de Simon 

Smitweg wordt ingericht als Gebiedsontsluitingsweg en niet als “Wijkweg” zoals de Ericalaan. Dit 

te meer daar de hoeveelheid schoolgaande kinderen na de bouw van Hofje van Holtlant dat van 

de Simon Smitweg gebruik moet maken drastisch is toegenomen.

5. De noodzaak om van de Simon Smitweg een gebiedsontsluitingsweg in twee richtingen met 

maximum snelheid van 50 km/u te maken ontbreekt: de brandweerkazerne gaat hier uiterlijk 

begin 2022 weg, en voor ambulances is de Persant Snoepweg efficiënter. Daarnaast is er al een 

gebiedsontsluitingsweg namelijk de Willem Alexanderlaan (die in het verlengde richting 

ziekenhuis verwarrend genoeg ook Simon Smitweg heet).

6. In de Nota Circulatie staat in Bijlage II een kaart met “Geslotenverklaringen vrachtwagens’.

Hieruit valt af te leiden dat vrachtverkeer komend vanuit de Oranjewijk niet de Ericalaan op mag 

en via de Willem Alexanderlaan vastloopt op de T-splitsing met de Simon Smitweg: men mag 

daar noch linksaf de Simon Smitweg op, noch verder rechtdoor om het ziekenhuis heen.

7. Het verbaast ons dat de (concept) Verkeersbesluiten omtrent de herinrichting van Ericalaan en 

Simon Smitweg reeds genomen zijn nog voordat de raad een integraal mobiliteitsplan heeft 

vastgesteld.

Dit gezegd hebbende spreken wij de wens uit dat de Raad niet akkoord gaat met de Nota Circulatie.

voorzitter bewonersvereniging Holtlant


