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Bewonersvereniging Holtlant

Geacht College en leden van de Raad,

Na het laatste onderzoek van Movares zijn vier varianten tevoorschijn gekomen met als voorkeur 

variant E1-S2: eenrichtingverkeer in de Ericalaan naar de W.A. Laan, en tweerichtingsverkeer in de 

Simon Smitweg.  

Daarbij wordt nadrukkelijk vermeldt dat zij de 4 scenario’s alleen hebben bekeken vanuit het 

verkeerskundige standpunt. Movares heeft dus niet gekeken naar de gevolgen van de scenario’s wat 

betreft geluidhinder, veiligheid en luchtkwaliteit voor de bewoners.

De bewoners van Holtlant kunnen zich niet verenigen met de door het College en Movares 

voorgestelde vier varianten in de Simon Smitweg.

Tweerichting verkeer op de Simon Smitweg of eenrichtingverkeer omgedraaid heeft voor de 

bewoners van Holtlant zeer nadelige gevolgen: al het verkeer uit de Oranjewijk, het Heerlijk Recht, 

Koudekerke en overige zal deze route volgen en of vice versa. 

De daarmee gepaarde verkeerstoename zal leiden tot een nog hogere geluidsoverlast (nu al 70 tot 

74 dB op de weg en 55 tot 59 dB binnen in de wijk, volgens de huidige geluidskaart) plus 

verslechtering van de luchtkwaliteit door meer (stilstaande) voertuigen. 

Met name de woningen van wie de tuinen langs de Simon Smitweg liggen zullen daar veel last van 

ondervinden. 

Het verlaten en inrijden van de wijk zal de nodige problemen geven, te meer daar Holtlant geen 

voorrang kan claimen op het verkeer op de Simon Smitweg aangezien Holtlant een 30 km zone zal 

worden en op de Simon Smitweg 50 km per uur gereden mag worden.

Voor de automobilisten betekent dit eerst alle voetgangers en fietsers zowel van links als van rechts 

voorrang geven en vervolgens staand op het fietspad wachten tot er een gaatje valt in de 

verkeersstroom om in te voegen. 

Voor onze fietsende schoolgaande kinderen wordt dit helemaal een onneembare vesting als zij 

moeten oversteken naar de Hoogmadeseweg.

Bovendien wordt de verkeersstroom belemmerd door een stoplicht met stilstaand ronkend verkeer 

tot gevolg.

De uitrit vanuit het Holtlant is de enige uitrit. Bij druk verkeer en stilstaand verkeer op de Simon 

Smitweg zal de enige toe- en uitrit verstopt zijn. Voor noodgevallen (brandweer, ambulance) is onze 

straat dan niet een op een veilige manier te bereiken of te verlaten.  

Al eerder, omstreeks 2006, heeft de gemeente in de Simon Smitweg twee-richtingverkeer willen 

invoeren. De bewoners van Holtlant hebben zich toen daar tegen verzet, met name wegens de 

toename van verkeer en geluid. Na een (nadelige) uitspraak van de Raad van State op 25 juli 2007 

inzake het tracé besluit A4 is de gemeente bij monde van de desbetreffende wethouder in overleg 

getreden met de Bewonersverenging om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbaar 

maatregelenpakket.



Dat heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst waarin de huidige situatie is vastgelegd. De 

documenten kunt u vinden bij de vergaderstukken. Deze vaststellingsovereenkomst is nog steeds 

van kracht en wij gaan ervan uit dat dat zo blijft.

Een alternatief

Waarom is er niet een andere, meer voor de hand liggende variant voorgesteld. Als voor de Ericalaan 

eenrichtingsverkeer richting W.A. Laan wordt ingevoerd kan de verkeersstroom vanaf de 

Mauritssingel doorrijden langs de W.A. Laan, om het ziekenhuis heen naar de Persant Snoepweg. De 

daar aanwezige rotonde maakt dat het verkeer daar soepel kan doorstromen. 

Deze variant is ook in lijn met de aanleg destijds van de W.A. Laan (eerder genoemd Parallelweg, 

lopend tot aan het IBIS hotel) welke ook de bedoeling had om het Oude Dorp te ontlasten van het 

doorgaande (vracht)verkeer. 
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