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2400 AA Alphen aan den Rijn

Verkeersadvies

Geacht College,
Gelet op artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
adviseer ik, over het voorgenomen verkeersbesluit tot het instellen van een
inrijdverbod voor vrachtauto’s op de Dorpsstraat, Voorweg en Westeinde te
Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn, het volgende.
Namens de wegbeheerder werd het overleg over dit voorgenomen verkeersbesluit
gevoerd door Mw. R. van der Kruk en namens de politie eenheid Den Haag door de
Verkeersadviseur M.P. Kroon.
De Dorpsstraat is gelegen binnen de bebouwde kom van Hazerswoude Dorp en
gecategoriseerd als een erftoegangsweg met een max. snelheid van 30 km/uur.
Het Westeinde is grotendeels gelegen buiten de bebouwde kom en hier geldt een max.
snelheid van 60 km/uur.
De Voorweg is zowel binnen- als buiten de bebouwde kom van Hazerswoude Dorp
gelegen. Binnen de bebouwde kom geldt een max. snelheid van 30 km/uur en buiten
de bebouwde kom 60 km/uur.
Genoemde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Alphen aan
den Rijn.
Motivering:
De gemeente is voornemens om een vrachtwagenverbod in te stellen op de genoemde
wegen binnen de bebouwde kom van Hazerswoude Dorp.
Zij wil dit doen om de verkeersveiligheid te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren.
Genoemde wegen hebben een smal wegprofiel en zijn feitelijk niet geschikt voor grooten zwaar vrachtverkeer. Ook veroorzaken zij trilling overlast voor de aangrenzende
percelen en/of schade aan deze percelen.
Regelmatig moeten ook fietsers uitwijken om niet in de verdrukking te komen. Dit levert
vaak gevaarlijke situaties op.
Voor het vrachtverkeer zijn er alternatieve routes aanwezig, maar de politie vindt deze
niet echt optimaal. Ook deze routes hebben niet een breed wegprofiel en geen
gescheiden fietsvoorzieningen. Ook de aansluiting met de N455 is niet optimaal te
noemen. Hier moet men een twee richtingen (brom)fietspad kruisen en vervolgens een
80 km weg oprijden.
Vrachtverkeer dat een bestemming heeft binnen de bebouwde kom van Hazerswoude
Dorp kan een ontheffing krijgen voor het verbod.
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Deze maatregel is weliswaar voor de politie handhaafbaar, maar zal geen prioriteit
krijgen. Handhaving zal in de reguliere surveillance worden meegenomen.
De maatregel wordt genomen op grond van artikel 2 lid 1 en 2 van de
Wegenverkeerswet 1994.
Een en ander zal worden uitgevoerd door:
-

het instellen van een inrijdverbod voor vrachtverkeer op de Dorpsstraat
oost vanaf de N209 en de Voorweg vanaf huisnummer 57, door middel
van het plaatsen van het bord C07 gesloten voor vrachtverkeer.

-

Het instellen van een inrijdverbod voor vrachtverkeer op de Dorpsstraat
west vanaf de N209 en ter hoogte van de Westeindsevaart, door middel
van het plaatsen van het bord C07 gesloten voor vrachtverkeer.

-

Het bord D06-L&RC07 wordt geplaatst op de N209 komende vanuit het
zuiden en het noorden, waarbij wordt aangegeven dat de verplichte
rijrichting voor vrachtverkeer rechtdoor is.

-

Het verwijderen van een verplichte rijrichting voor vrachtverkeer op de
Oude Gemeneweg, Ambachtsplein en Dorpsstraat oost (D05-L, D05-R,
D06-L, D06-R en D07).

-

Het verwijderen van het vrachtwagenverbod (C07) ter hoogte van
Dorpsstraat 132

-

Het verwijderen van het bord D06-L aan de N209-noord en D06-R aan
de N209-zuid

De in dit advies genoemde borden zijn opgenomen in bijlage I van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990.

De politie adviseert positief op dit voorgenomen verkeersbesluit, maar adviseert wel
om het verbod tijdig kenbaar te maken met vooraankondigings borden op de toe
leidende wegen.
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