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Geachte bewoner,  
 
 

  

De gemeenten Hillegom en Haarlemmermeer organiseren een informatieavond over de 

Hillegommerbrug op dinsdag 14 november a.s. in dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5 in 

Beinsdorp. We nodigen u van harte uit. Gezamenlijk stellen de gemeenten maatregelen 

voor die de verkeersveiligheid van het langzaam verkeer op de brug verbeteren, de 

doorstroming van het openbaar vervoer bevorderen en de hoeveelheid doorgaand 

verkeer verminderen. 
 

U kunt tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen voor informatie. Er zijn experts van de 

gemeente Hillegom en de gemeente Haarlemmermeer aanwezig om u te informeren over 

de maatregelen. Graag beantwoorden we al uw vragen. Ook kunt u tijdens de avond uw 

mening geven over de voorgestelde verkeersmaatregelen. 

  

Waarom deze informatieavond 

Veel bewoners ervaren verkeersoverlast rond de brug tussen Beinsdorp en Hillegom. Op 

de lange termijn zal deze verkeersoverlast afnemen door de (mogelijke) aanleg van de 

Duinpolderweg of andere verkeersontsluitingen in het gebied. Op de korte termijn willen 

beide gemeenten echter ook maatregelen nemen die wij op deze avond aan u 

voorleggen. 
 
Wij zijn van plan de volgende maatregelen uit te voeren:  

1. een vrachtwagenverbod op de brug met uitzondering van bestemmingsverkeer, 

indien nodig uit te breiden naar een vrachtwagenverbod met uitzondering van 

ontheffingshouders. Dit komt ten goede aan de doorstroming van het langzaam 

verkeer en het openbaar vervoer en is goed voor de leefbaarheid;  

2. een aanpassing in de verkeerslichtenregeling, zodat na een brugopening de regeling 

weer verder gaat waar hij was voor de brugopening. Nu krijgt verkeer in Hillegom als 
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eerste groen na een brugopening, straks degene die aan de beurt was voordat de 

brug open ging. De verdeling van groentijd wordt daarmee eerlijker. Deze maatregel 

draagt bij aan het terugdringen van doorgaand verkeer;  

3. minder lang groen ten opzichte van de huidige situatie voor verkeer uit Hillegom. 

Oftewel het aantal seconden dat de lamp op groen staat wordt minder. Bij deze 

maatregelen zullen we monitoren hoe lang de wachtrijen zijn en als deze nog 

regelmatig voorbij de rotonde komen wordt de groentijd voor verkeer uit Hillegom 

weer verlengd. Deze maatregel draagt bij aan het terugdringen van doorgaand 

verkeer. Tevens krijgen bussen langer groen. 

  

Deze maatregelen hebben impact op de verkeersafwikkeling, maar de mate waarin laat 

zich niet precies voorspellen. Daarom vinden wij het van belang dat tussentijdse 

bijstelling van maatregelen mogelijk is, vooral wanneer er ongewenste effecten op de 

doorstroming ontstaan op andere wegen en straten. De flexibiliteit is ook nodig omdat in 

2018 in Hillegom nog een aantal infrastructurele aanpassingen plaatsvinden. De 

belangrijkste zijn het realiseren van een rotonde op de Olympiaweg met de 

Einsteinstraat, een rechtsaf-vak op de Leidsestraat bij de verkeerslichten met de kruising 

van de Olympiaweg en de herinrichting van de Meerlaan waarbij de fietsers meer ruimte 

op de weg.   
 

Vervolg 
Tijdens de informatieavond kunt u een reactieformulier invullen. U kunt uw mening ook 

mailen naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van ‘Hillegommerbrug’. Dit kan 

tot 22 november. Wij verwerken de reacties in een overzicht dat begin december wordt 

verspreid en gepubliceerd op www.haarlemmermeergemeente.nl > Verkeer, vervoer en 

wegen > Wegwerkzaamheden en wegafsluitingen > Hillegommerbrug. 

 

Na de informatieavond start de procedure voor het wettelijke verkeerbesluit voor het 

instellen van maatregel 1. Hiertegen kunt u bezwaar maken. De wijze waarop u dit kunt 

doen vindt u terug in de publicatie van het voorgenomen verkeersbesluit in InforMeer, de 

gemeentelijke pagina’s in het Witte Weekblad Nieuw-Vennep en HC Nieuws, op 

www.haarlemmermeergemeente.nl en in de Staatscourant (overheid.nl).    

 

In december start de uitvoer van maatregel 2 en 3. Gedurende twee weken zullen beide 

gemeenten het effect monitoren en in april 2018 wordt dit herhaald. Op basis van de 

uitkomsten besluiten we of de aanpassingen permanent kunnen worden.   

 

Wij ontmoeten u graag op 14 november. Aanmelden is niet nodig.  

    

Hartelijke groet, 

Namens gemeenten Hillegom en Haarlemmermeer 

  

 

Jos Bontekoe 

Gebiedsmanager 

 

 


