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Bloemendaal, 17 juni 2020

Aan de Griffie van de Gemeente Bloemendaal,
t.a.v. Gemeenteraad, met vezoek deze brief
op de lijst van ingekomen stukken te plaatsen,
ter agendering in de eerstvolgende Raad.

Ref: verbllifsgebied Bloemendaalseweg. tussen Mollaan & Hartenlustlaan.

Zeer geacht College,

Graag vezoeken we de Gemeente Bloemendaal om tot versneld initiatief te komen
ten aanzien van:

1. Het geloofiruaardiger maken en effectiever handhaven van de ,,2one30,,
regeling die in bovenstaand gebied geldt, ondanks voorbijrazend
gemotoriseerd verkeer;

2' Het drastisch weren van steeds meer 5-10 ton vrachtwagenverkeer, dat over
de weg als over een autoweg dendert en bepaald scñade aan huizen en
milieu toebrengt.

3' Infrastructurele voozieningen te treffen en daadwerkelijk te starten na vele
jaren van verwaarlozing, om het gebied veilíger en aantrekkelijker te maken.

Sinds vele jaren heeft de buurt aanpalend aan dit deel van de Bloemendaalseweg
erg veel last gekregen van het uitblijven van serieuze aandacht en corrigerende
maatregelen.

' Bij aanvang van dit deel van de weg zijn onverantwoorde snelheden
geconstateerd bij zebra overgang tegenover kinderopvang Les petíts;

' vanuit de straten Doctor Dirk Bakkerlaan en Hartenlustlaan ontstaan
regelmatig gevaarlijke verkeersincidenten ("near-misses,,), daar waar snelle
auto's mengen met langzaam fíetsverkeer;

' Dit herhaalt zich aan de zijde van Terras Café t'Hemeltje, waar fietsers amperruimte krijgen van auto's die snelheid op een te lange rechtstand
ontwikkelen;

' zware trillingen vanaf ó uur s'ochtends, veroorzaakt door de steeds grotere
vrachtwagens, verstoren de nachtrust en zorgen voor verontrustende muur
scheuren in huizen # 96 - 102.

' De paar snelheid beperkende plateaus zijn lang geleden aangeregd enwerken inmiddels averechts (oftewel houien niets tegen maar creêren
bovengenoemde trillin gen).



lnfrastructurele maatregelen op zowel wegvakken als op kruispunten en bij de
parallelle parkeerstrook ontbreken om de zone3O toe te passen, de Mollaan
zou veel beter het zware verkeer kunnen leiden.
ln z'n algemeenheid is weinig zorg besteed aan het straatbeeld van een mooi
dorp dat het verdient om 'bü ingang" van bovengenoemd gebied
aantrekkelijk te zijn voor toerisme en dorpsbezoek (parkeerbeleid, bomen,
straatmeubilair etc.)

Onze buurt heeft hierover begin dit jaar overleg gepleegd en wil graag tot actie
komen. Daarvoor zijn wij beschikbaar om met gemeente vertegenwoordigers in
overleg te treden, mits zaken echt kunnen worden aangepakt

Hopend op een positieve behandeling in de Raad en bericht uweaijds,
Hoogachtend,

a
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ZONE

Men kan een definitie geven aan het begrip doorgaand verkeer in gebieden: alle
verkeer dat geen herkomst of bestemming in het betreffende gebieJ heeft, is voor
dat gebied doorgaand verkeer (in dit geval richting Santpoort Zuid, dat ook via
Mollaan te bereiken is).

Doorgaand autoverkeer wordt géweerd door een beperkt aantal toegangen
(inritten) tot de gebieden, door het instellen van eenrichtingsverkeer of door het
aanbrengen van een 'knip' in een voorheen doorgaande route.

Een lage snelheid wordt fysiek afgedwongen.
Dit zou kunnen door een cirkel route rondom Café t'Hemeltje te leggen zoals op het
ander deel van de Bloemendaalsweg bij # 167, waardoor t"u"n, *iligheid U'¡ l-,"t
terras gewaarborgd wordt.

Het begin en einde van een 3Okm/uur-gebied moeten duidelijk herkenbaar zijn door
een poortconstructie: met borden, ondersteund door een in- en uitritconstructie.
Bij het verlaten van een 3Okm/uur-gebied moet aan alle andere verkeer uoorr.ng
worden verleend.

Het verlengen van de route is verder mogelijk door:
' Afsluiten van één of enkere wegvakken binnen het gebied;
' Kruispunten binnen het gebied herinrichten met

verkeersbewegingen;
. Vernauwingen en zigzagverleggingen van de wegas;. Snelheidsmetingen;

' Een betere toepassing van 'klassieke' verkeersdrempels die geen trillingen
veroozaken.

(Bron: minimum voorwaarden waaraan gebieden moeten voldoen voor aanwijzing
als. 30 km/uur-gebied, in het kader van het Uiwoeringsprogramma ,duuzaam-
veilig').

beperking van


