
Vragen/opmerkingen tijdens inloopavond 21-05-2019 fietspad Westerbaan

Vraag/opmerking Antwoord reactie

1 Parkeerdruk in de wijk omsloten door Parklaan, Duindoornlaan en Laan van Nieuw Zuid 

neemt toe. Op de Parklaan is al sprake van parkeren voor vergunninghouders. Kan dit 

worden uitgebreid tot deze wijk? De parkeerdruk zal in deze wijk in de toekomst nog 

verder toenemen wanneer de Nachtegaallaan verdwijnt als mogelijkheid om vrij te 

parkeren (i.v.m. uitbreiding Begraafplaats Duinrust)

Hier komt meer duidelijkheid over wanneer het nieuwe parkeerbeleid is gemaakt. We 

zullen uw zorg doorgeven aan de afdeling Verkeer.

2 Parkeerplaats 7 + 1/2 We gaan deze situatie opnieuw bekijken en bespreken met betrokken bewoners.

3 Inrijden/richting naar de wijk aanpassen. Duindoornlaan gedeeltelijk eenrichting 1e 50 

meter laten zoals bestaand. Vanaf Laan van Nieuw Zuid richting Parklaan eenrichting.

Zie antwoord op vraag 2.

4 ANWB richtingwijzers voor fietsers bij Laan van Nieuw Zuid en aansluiting Kon. 

Julianalaan.

Bedankt voor uw tip. We gaan dit bij het bebordingsplan meenemen.

5 Het plan wat nu voor ligt waarbij er extra groen op de hoek van de Laan van Nieuw Zuid 

(58) komt en de 1,5 parkeerplek hiermee komt te vervallen en de parallelweg wordt 

afgesloten kan mijn goedkeuring zeker dragen. De gevaarlijke situatie met fietsen kris 

kras over de stoep richting Quick Boys wordt hiermee voorkomen. Doordat er in de 

nieuwe plannen extra verkeer vanuit duin komt wordt deze situatie alleen maar 

overzichtelijker door deze ingreep. Iemand op de bewonersavond wees u erop dat i.p.v. 

1 extra parkeerplek er juist 1 weg was gehaald. Dit vind ik geen enkel probleem. Er zijn 

op het terrein aan de overkant (Quick Boys) meer dan genoeg parkeerplekken. En 

indien er 2 extra plekken bijkomen, dus i.p.v. 6 parkeerplekken zoals nu ingetekend het 

8 parkeerplekken worden, is dit nog steeds niet genoeg voor het 1e blok woningen 

gelegen aan de Laan van Nieuw Zuid (want dit zijn 10 woningen).

Zie antwoord op vraag 2.

6 Gisteren had de wethouder R. Nachtegaal het over een fietspad zonder hangplekken, 

want er moet geen extra overlast gecreëerd worden of mogelijkheden tot... In de 

presentatie sprak u over een soort zitgelegenhied op bepaalde plekken (opgebouwd uit 

paaltjes, hoog en laag). Maar dit kan nog steeds functioneren als hangplek. Wij hebben 

al veel overlast van jongeren t.p.v. het Quick Boys veldje achter Salem. Dus nog meer 

plekken creëren waar zij gebruik van kunnen maken, liever niet. 

Daarnaast gaf u aan dat er bij de huizen (Kievitslaan) geen hangplekken zouden worden 

gecreëerd, maar deze meer richting de Laan van Nieuw Zuid zouden komen. Mijn vraag 

aan u is om dit niet te doen. Er staan al enkele bankjes bij het veldje van Quick Boys.

We gaan het plaatsen van zitgelegenheden nog goed bekijken en zullen hierbij uw zorg 

meenemen.

7 De wethouder sprak gisteren over het mooiste fietspad van Nederland en een 

duurzaam pad. Nu kwam u met het idee om deze op te bouwen uit betonplaten met 

zonnecellen erin verwerkt. Ik vind het een mooi streven, maar vraag mij af of dit 

vandalismeproof is. Het idee van in- en uitschakelende verlichting om energie te 

besparen maar toch een veilig gevoel te creëren voor fietsers die gebruik maken van het 

fietspad sprak mij erg aan.

We houden er bij het verder uitwerken van het ontwerp rekening mee dat materialen 

zo goed als mogelijk bestand zijn tegen vandalisme. Ook uw reactie over de verlichting 

nemen we mee in de verdere uitwerking.

8 Het is essentieel dat, bij de realisatie van het fietspad, wij als direct betrokkenen geen 

overlast hebben van honden en/of mensen op onze percelen. Dus een duidelijk 

functionele afrastering is een must, waarbij de beplanting eveneens niet moet worden 

vergeten. Daarnaast willen wij, ter hoogte van onze percelen, geen enkele rust- of 

zitplaats, want dit zal hoe dan ook leiden tot hangplekken die overlast veroorzaken.

Zoals in eerdere bijeenkomsten is toegezegd zal er schapengaas geplaatst worden. Ook 

zal in het deel voor de woningen geen zitgelegenheid worden geplaatst. 

9 Op de verlichting wordt nog gestudeerd. Wij vinden het essentieel dat we geen last 

hebben van 'schijnsel'. Wij willen dus niet in de lichtkappen kijken. Wij gaan ervan uit 

dat met dit belangrijke aspect rekening wordt gehouden. 

We zullen bij het verder uitwerken van verlichting het ontwerp zeker rekening houden 

met dat er zo min mogelijk sprake is van 'schijnsel'. Volledig voorkomen van een mate 

van 'schijnsel' kunnen we helaas niet garanderen.

10 Een dergelijk breed fietspad zal brommers en scooters uitnodigen om er gebruik van te 

maken. S'avonds en s'nachts zal handhaving beperkt zijn en voor ons als bewoners kan 

ook dat overlast veroorzaken. Derhalve willen wij dat er sluizen worden geplaatst, 

waardoor het gebruik van het fietspad door scooters of brommers significant 

wordt ontmoedigd. Zoals aangegeven tijdens de vergadering zullen wij een voorbeeld 

aanleveren hoe dit in de Kennemer duinen is gerealiseerd. Deze 

ontmoedigingssluizen zullen dan op meerder plaatsen moeten worden neergezet, zodat 

brommers of scooters er niet op kunnen komen. 

Wij snappen uw bezorgdheid over bromverkeer op het fietspad. Wij zijn echter van 

mening dat dit type obstakel bijzonder gevaarlijk is, omdat dit de kans op eenzijdige 

ongelukken op het fietspad erg verhoogt. Ook is het voor voertuigen zoals bakfietsen 

moeilijk om zo'n obstakel goed te passeren. Duidelijke bebording zal voor 95% van de 

gevallen voldoende moeten zijn om bromverkeer te ontmoedigen van het fietspad 

gebruik te maken.


