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Geachte heer, mevrouw,
De gemeente gaat komende zomer groot wegonderhoud uitvoeren aan de Bennebroekerlaan. Dit
groot onderhoud willen wij combineren met een herinrichting van de rijbaan, parkeerstroken en
trottoirs. In deze brief leest u daar meer over.
De rijbaan wordt visueel versmald om het verkeer af te remmen
Uit onderzoek blijkt dat automobilisten langzamer rijden als de weg smal lijkt. Daarom willen wij de
fietsstroken verbreden ten koste van de rijbaan. De fietsstroken worden van rood asfalt en ca. 1,50
meter breed, de rijbaan ca. 2,5 meter (ten westen van de Duinlaan 4,5 meter). Ter hoogte van de
Bennebroekerdreef wordt de bestaande wegverbreding opgeheven. Er wordt nieuw
geluidreducerend asfalt aangebracht in de rijbaan en de fietsstroken.
De parkeerstroken worden verhoogd aangelegd, gelijk met het trottoir
In de huidige situatie parkeren veel automobilisten met twee wielen op de stoep, omdat de
parkeerstroken vrij smal zijn. Wij willen daarom tussen de Duinlaan en de Schoollaan voldoende
brede parkeervakken aanleggen op het niveau van het voetpad, met een schuine band aan de
wegzijde. In de parkeerstroken komen de bestaande gebakken klinkers, het trottoir krijgt nieuwe
tegels. Bij de indeling gaan wij uit van behoud van de bestaande inritten, bomen en lichtmasten in
het trottoir. De oude fietsklemmen worden vervangen.
Tussen de Rijksstraatweg en de Duinlaan blijft het huidige trottoir ongewijzigd.
Het smalle trottoir aan de zijde van de vaart willen wij grotendeels opheffen omdat het nauwelijks
functioneel is en veel onderhoud vergt. Deze strook wordt ingezaaid met gras. Tussen het Van
Lieroppark en de Rijksstraatweg blijft het trottoir bestaan.

-2Aanpassing blauwe zone en snelheidsregime
De gemeente wil de blauwe zone van de Duinlaan tot de Binnenweg aaneensluiten. Ook wil de
gemeente voor de Bennebroekerlaan de snelheid aanpassen van 50 km/u naar 30 km/u. Voor deze
aanpassingen moet nog een verkeersbesluit worden genomen. Hier wordt nog aan gewerkt maar dit
heeft geen invloed op de geplande werkzaamheden.
U wordt voor de uitvoering start over de werkzaamheden geïnformeerd met een brief
Daarin vertellen wij u wanneer de werkzaamheden starten en welke consequenties deze voor u
hebben.
Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u die mailen aan de heer
Huiberts via j.huiberts@bloemendaal.nl of bellen met 023 5225685.
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