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Op dinsdagavond 8 november was er een spoedgeval aan de Mauritssingel, waarvoor zowel een 
ambulance als een brandweerauto (ladderwagen) moesten uitrukken. 
Uit eigen waarneming en die van een andere buurtbewoner is gebleken dat beide hulpdiensten, 
afgaande op navigatie, de plek van bestemming via de Ericalaantrachtten te bereiken. Dit terwijl 
de Ericalaan ter hoogte van de Willem Alexander Laan al circa een half jaar voor alle autoverkeer 
is afgesloten in verband met de verbreding van de A4.  
 
Vragen:  

1) Zijn de hulpdiensten op de hoogte gesteld van deze afsluiting, en zo ja wanneer? 

Antwoord: Op 19 april 2011 heeft het college ingestemd met deze werkzaamheden. 

Hiervoor is ondermeer een politieadvies gevraagd. Dit is gedateerd op 14 april.  Dit 

besluit is wijd rondverstuurd, ondermeer naar de Gezamenlijke MeldKamer (GMK). 

Daarnaast heeft er veelvuldig mondeling overleg plaatsgevonden tussen hulpdiensten, de 

BAM en de gemeente. De verschillende hulpdiensten zijn derhalve op verschillende 

wijzen op de hoogte van de getroffen maatregelen. 

 

2) Indien deze informatie is verstrekt, hoe kan dan verklaard worden dat hulpdiensten daar 

kennelijk geen gebruik van maken?  

Antwoord: Daar de gemeente niet direct verantwoordelijk is voor de interne bedrijfvoering 

bij hulpdiensten is deze vraag niet te beantwoorden. Door regionalisering van de 

brandweer was al langer bekend dat dit een aandachtspunt is. Hier is in april nog expliciet 

op gehandeld door de brandweer (extra informatievoorziening e.d.). Voor afstemming 

werkt de gemeente met enkele vaste aanspreekpunten binnen die organisaties, 

waaronder de GMK. 

 

3) Hoe wordt gewaarborgd dat dergelijke situaties zich toekomstig niet meer voordoen?  

Antwoord: Belangrijkste is dat de meldkamers goed geïnformeerd zijn over stremmingen 

en dat ook doorgeven aan de wagens. Zoals reeds eerder al gesteld, hier is expliciet 

aandacht voor geweest. Er zal worden nagegaan of aanvullende informatieverstrekking 

wenselijk is, en of de gehanteerde procedures volledig zijn. 

 



 

 

4) Zijn er procedures vastgelegd voor tijdige melding aan hulpdiensten van wegafsluitingen 

of andere, al dan niet incidentele, veranderingen (bv. andere rijrichting, andere 

weginrichting) die van invloed zijn op de aanrijtijden? 

Antwoord: Onderdeel van de eisen van de gemeente binnen een verkeersbesluit is dat 

bedrijven hun verkeersplannen afstemmen met de hulpdiensten. Bij kleinere projecten 

gebeurd dit tegelijkertijd met het politieadvies. Bij grotere projecten, zoals de verbreding 

van de rijksweg, heeft de aannemer aparte (reguliere) overleggen met de hulpdiensten. 

Hierin krijgen de hulpdiensten de gelegenheid om vooraf al advies af te geven over 

faseringen. Deze adviezen worden zwaar meegewogen in de uiteindelijke plannen. Bij 

besluitvorming krijgen de hulpdiensten, bijvoorbeeld via het politieadvies dat bij een 

verkeersbesluit noodzakelijk is, de gelegenheid om formeel een standpunt te bepalen. Na 

besluitvorming vind terugkoppeling plaats over het genomen besluit. 

In het concrete geval hier heeft de Combinatie A4 tweewekelijks overleg met alle 

hulpdiensten. Hierin worden alle plannen uitvoerig voorgesproken. Deze plannen zijn 

hierin ook uitgebreid aan bod gekomen. 

 

5) Zo ja, komt deze informatie terecht bij alle hulpdiensten die in Leiderdorp kunnen 

opereren?   

Antwoord: Dit is de verantwoordelijkheid van de hulpdiensten zelf. Gemeente en 

bedrijven stemmen af en informeren bij genomen besluiten. Deze informatieverstrekking 

heeft ondermeer via de email plaatsgevonden aan RADHM, de brandweer, de politie en 

de GMK. 

 

6) Hoe lang blijft deze kruising nog afgesloten voor het autoverkeer? 

Antwoord: Tot de start van de volgende fase. Dus tot ongeveer mrt/apr 2012. 

 


