
3
flit It oord ucá&ìM ûJíiC

MOTIE Hartenlustlaan veilig Versie 2

Fractie 
Datum Raad 
Onderwerp

WD, GroenLinks, PvdA, VDB, D66, ZB, HvB, LB, CDA 
4 november 2021
Begroting 2022 (voorstel 2021002436)

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 4 november 2021,

Overwegende dat,
» Er een landelijke trend is om wegen die nog niet 30 km zijn alsnog in te richten als 30 km;
« De Hartenlustlaan in Bloemendaal volgens het Verkeers Circulatie Plan Bloemendaal een 

erftoegangsweg is met 30 km, maar dat er verwarring over de snelheids- en voorrangsregels 
is, zelfs bij aanwonenden;

» Dit gevaren met zich meebrengt en er al diverse ongelukken en bijna-ongelukken zijn 
voorgekomen;

* Het ondanks de 30 km status een belangrijke en drukke doorgaande route is en een route 
voor schoolgaande en sportende kinderen, ook om over te steken;

» Er na de verbouw van Chapeau in appartementen een extra in/uitrit komt op de toch al 
drukke Hartenlustlaan;

» Er ook al een onderzoek loopt naar de voorbuurt en de Bloemendaalseweg en dat daaruit 
naar verwachting ook aanpassingen aan de weginrichting zullen voortkomen;

« De aanwonenden al 3 jaar in gesprek zijn met de gemeente en onlangs een pré-advies van 
Veilig verkeer Nederland hebben gekregen, nadat een vertegenwoordiger ter plaatse is 
komen kijken;

* Het pré-advies nog wordt omgezet naar een volledig advies aan omwonenden en de 
gemeente;

* Onlangs de lepenlaan, die ook een erftoegangsweg is, is heringericht met rode fietsstroken 
en zonder middenstreep;

» Het pré-advies aangeeft dat het kopiëren van de inrichting van de lepenlaan naar de 
Hartenlustlaan duidelijkheid kan geven en zo de veiligheid kan vergroten.

Verzoekt het college

Een plan te maken voor herinrichting van de Hartenlustlaan volgens het principe van Duurzaam 
Veilig, daarbij de relatie te leggen met de lepenlaan, Voorbuurt en Kennemerweg, inclusief financiële 
consequenties.

En gaat over tot de orde van de dag. 
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