
Leden van de Raad 

Dank mevrouw de Voorzitter dat u mij de gelegenheid biedt om het een en ander toe te 

lichten.  

Met de bedoeling de zorgen en punten van kritiek t.a.v. de verkeersplannen, aangaande de 

Heinsiuslaan (ter hoogte van de in- en uitritten parkeergarage), onder de aandacht te 

brengen, heeft de Van Lennepdreef- Langendijkdreefgroep middels een brief van 15 

augustus 2012 aan het college zijn bezwaren kenbaar gemaakt.  Ondergetekende had 

tijdens de commissievergadering Ruimte. van 28 augustus 2012, daar mondeling op door 

willen gaan.   

Per abuis heb ik  werd ik onder het punt ‘Bestemmingsplan Nieuw Centrum’ i.p.v. 'IVVP 

Uitvoeringsplan' geplaatst. Om deze reden kwam behandeling van mijn inbreng betreft de 

verkeerskwestie tussen de wal en het schip te vallen.          

De Van Lennepdreef-Langendijkdreefgroep heeft andermaal een brief d.d. 7 september 

2012 verstuurd. Correctheidshalve ditmaal naar de gemeenteraad. 

Omdat deze brief waarschijnlijk pas vandaag  onder uw aandacht is gekomen,  meen ik er 

goed aan te doen enkele hoofdpunten uit dit schrijven te noemen.   

De Heinsiuslaan is een ‘gebiedsontsluitingsweg’. Dat houdt in dat voor fietsers aan de 

landelijke normering dient te worden voldaan. In casu vrijliggende fietspaden. Zeker nu met 

het bestemmingsplan Nieuw Centrum de huidige verkeerssituatie op de schop wordt 

genomen is dit dé ultieme gelegenheid om aan de normering te voldoen en daardoor 

impliciet de veiligheid van de fietsers op de Heinsiuslaan te waarborgen.  

Het college betwijfelt de noodzaak tot verbetering. Noemt in zijn toelichting dat er zich in het 

nabije verleden slechts twee ongevallen hebben plaatsgevonden. Die zich weliswaar niet  

exact op dezelfde plek hebben voltrokken maar wel door het niet verlenen van voorrang .  

Het college ziet derhalve geen reden om de veiligheid op een aanvaardbaar niveau te 

brengen. Wat zijn de criteria vragen wij ons af. Eerst wachten totdat er straks meerdere 

slachtoffers  te betreuren zullen zijn? 

Zoals in de brief uiteengezet, zal met de bouw van de monstrueuze parkeergarage die 350 

nieuwe plaatsen op gaat leveren, de hoeveelheid verkeersbewegingen aanzienlijk 

toenemen. Om die reden is de noodzaak de inachtneming van de verkeersveiligheid , met 

name voor de fietsers, des te prangerder. 

Het kostenaspect mag in deze geen enkele rol spelen.  

Wereldhave heeft aangegeven tientallen miljoenen euro’s te willen investeren in de 

upgrading van het Nieuwe Centrum. 

Aan de gemeente de taak om het deel van de som die zij daarvan ontvangt nuttig te 

besteden.  

Eric Kroes   


