
N.a.v. de geplande vergadering Commissie Grondgebied a.s. 20 oktober en uw vraag 'wilt u iets 

onder de aandacht van de raad brengen’ deze mail. 
L.S., 

 

Graag breng ik onder uw aandacht dat het autoverkeer van de Bloemendaalse Weg (vanaf de 

Rijp/Cafe Restaurant Vooges) via de Korte Kleverlaan naar de Kleverlaan/Busken Huetlaan  de 

toegestane snelheid  50KM is,  terwijl de (dalende) weg wel snelheid uitlokt maar tegelijkertijd  de 

dagelijkse verkeerssituatie  van files van tegenliggers voortdurend tot confronterende situaties leidt 

door  elkaar tegemoetkomende voertuigen in deze daarvoor (te) smalle laan. Door de vrij scherpe en 

onoverzichtelijke bocht bij de Bibliotheek en  met de (in de behoefte voorzienende) zebrapaden 

(Bleekerspad/Bibliotheek en Verbindingsweg/Bleekershof is hier zeer vaak een  schril kontrast tussen  

de toegestane en de door menigeen geprobeerd te overschreiden snelheid van 50 km per uur.  

 

De situatie word nog bemoeilijkt door de onoverzichtelijke uitritten van Bleekerspad, Kinheimpark 

ten O. Bibliotheek, de Kleverhofflat-parkeerplaats, de  Verbindingsweg, Bleekerhof en van nog enkele 

garages, vanwege de trits: trottoir, fietspad, geparkeerde voertuigen die elk de uit- en/of inrit 

bemoeilijkt en het verkeer interrumpeert en dus vaak tot gevaarlijke situaties leidt. De situatie zou al 

aanmerkelijk verbeterd worden indien EEN-richtingverkeer (Noord-Zuid) zou kunnen worden 

verwezenlijkt, hetgeen toch binnen afzienbare tijd noodzakelijkerwijze gerealiseerd zal moeten 

worden.  

 

De snelheidslimiet op de Korte Kleverlaan (Noord-Zuid) terugbrengen naar 30 KM is eenvoudig te 

regelen en kan,  mits duidelijk op meerdere plaatsen een desbetreffend verkeersbord wordt 

geplaatst, sterk bijdragen aan een veiliger weggedrag en een aangenamer leef- en woonklimaat.  

 

Tot slot en voor Uw goed begrip: De Korte Kleverlaan zuid - noord  is feitelijk een sluipweg tussen de 

Kleverlaan vanaf de Randweg naar (Busken Huetlaan)  de Bloemendaalseweg : rechtsaf naar 

Bloemendaal Dorp, linksaf naar Overveen. Op computer programma's Kaarten, (TOMTOM, @ 

openstreetmap e.a. C 2012-2019 Apple Inc) is deze laan als een woonbuurtstraat naamloos 

weergegeven, anders dan - terecht - de Kleverlaan, Busken Huetlaan,  Bloemendaalse Weg en  

Mollaan als doorgaande wegen. 

 

Samenvattend : Breng de snelheid terug naar 30 KM voor beide richtingen. Breng de Korte Kleverlaan 

terug tot 1-richtingverkeer Noord - Zuid. Verlos de bewoners van de overlast van het vervuilende 

verkeer dat officieel niet bestaat maar in feite een van de drukste straten van Bloemendaal is. 

 

Dank voor uw werk voor de bewoners. Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 


