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Ingesproken tekst in vergadering van Beeldvormende Avond onder agendapunt  

Burgers aan het woord op 29 april 2021 

 

Goedenavond aanwezigen, 

Ik haak graag in over het onderwerp waarover de heer J.H. Parson sprak en dat tot grote onrust heeft 

geleid bij veel bewoners aan de Leidsevaart over de voorgestelde Herinrichting kruispunt 

Bekslaan/Leidsevaart. 

Uitgangspunt: 

 De Openbare ruimte is er voor iedereen!  

 De inrichting voor het gebruik daarvan dient tegenwoordig zo flexibel mogelijk te zijn, gezien 

de druk daarop, met in achtneming van het aspect veiligheid. 

 

De heer Parson en ik wonen ruim 40 jaar aan de Leidsevaart en hebben diverse veranderingen zien 

passeren die tot de huidige situatie hebben geleid: 

 2-richtingen fietspad met trottoir aan de huizenkant: 

Scheiding van langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) van het snelverkeer. 

Veel eigenaren parkeren - voor zover mogelijk - hun auto’s op eigen terreinverminderen n 

de druk op de openbare ruimte, er is goed zicht! 

 Een lange strook grond aan de vaartzijde werd aangelegd om het grote aantal auto’s te 
kunnen parkeren (thans ca. 20 parkeerplaatsen, die allemaal aan het eind van de dag 

worden benut! 

 

De inspraaksessie op 31-01-2019 over de herinrichting van de kruising Leidsevaart-Bekslaan is door 

mensen bezocht die dit onderwerp interesseerden. Dus: geen aantoonbare representatie van alle 

betrokkenen op de Leidsevaart! 

 

Over het doortrekken van het 2-richtingen fietspad Bekslaan naar Hyacintenlaan heb ik tot op 

vandaag geen negatieve reacties gehoord. 

 

Een aantal bewoners uit Vogelenzang hebben die inloopbijeenkomst aangegrepen om een pleidooi 

te houden om hun auto’s te parkeren voor hun huizen met als gevolg het verplaatsen van een stuk 

van het 2-richtingen fietspad naar de  waterkant. 

 

Zoals vaak gebeurt kijkt men naar de voordelen maar niet naar de gevolgen. Daar zijn er vele. 

Ik noem een paar heel belangrijke: 

 

A. Parkeren 

 

1. Het ontstaan van een beduidend tekort aan parkeerplaatsen bij een aanbod van 32 auto’s 

2. Voor de parkeerstrook (20 auto’s) langs het water komen er slechts 12 terug! En dat zijn 

geen privé maar openbare parkeerplaatsen! 

3. Degenen die nu op eigen terrein parkeren kunnen dat niet meer (4 auto’s) 
4. Twee andere eigenaren kunnen alleen hun erf verlaten over de gemarkeerde ingerichte 

(geprofileerde?) fietsoversteekplaats (hoe bedenk je zo iets) 

5. Twee andere eigenaren moeten met hun 3 auto’s tussen geparkeerde auto’s met beperkt 
uitzicht nu achteruit de rijweg op zien te komen! 

6. Dit worden heel erg dure parkeerplaatsen waarom geknokt gaat worden!!! 
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B. Minder flexibiliteit van de rijweg voor het autoverkeer 

 

1. Uitwijkmogelijkheid voor grote vrachtauto’s als autobussen, tankauto’s, 2-assige trucks voor 

bevoorradingen van winkels, Machines van fa. Mens, tractors met hooiwagens wordt 

minder: 

Oud: het gebruik van fietspad èn trottoir door bovengenoemde auto’s en diensten als 

bezorgdiensten, verhuiswagens, schilder- bedrijven, aannemers, raamwasbedrijven, 

vuilophaalwagens(Meerlanden) enz. 

Het langzame verkeer kon daar op anticiperen. 

 

Nieuw: uitwijken kan dan alleen nog op het fietspad langs het water, niet naar geparkeerde 

auto’s aan de huizenkant. 
Situatie voor het langzame verkeer wordt minder veilig. 

Omdat de uitwijkmogelijkheid minder wordt kan dat nadelig effect hebben op de 

doorstroomsnelheid / -mogelijkheid van het tegenwoordige vrachtverkeer: 1,2 tot3-assige 

transportauto’s, autobussen, tankauto’s, enz. 

 

De tijd ontbreekt me om nog verschillende ongewenste effecten te belichten zoals beperkingen voor 

van het langzame verkeer van de bewoners aan de Leidsevaart: hoe te lopen naar de Stationsbrug 

aan de overzijde, hoe het fietspad te bereiken, hoe je woning te bereiken.. 

 

Stel voor: zo spoedig mogelijk een bijeenkomst te beleggen voor alle bewoners aan de Leidsevaart 

(Bennebroek en Vogelenzang)  zoals ook was toegezegd, om de te voorziene problemen van het 

voorstel te bespreken of het verder bij het  oude te laten en zich te beperken tot het kruispunt met 

duidelijke aanduidingen en de spoorwegovergang. 
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