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Welkom!

Agenda:

• Spelregels voor deze digitale bijeenkomst

• Toelichting HOV-corridor Noordwijk-Schiphol

• Maatregelen in Voorhout

• Bezwaar op vorig verkeersbesluit en wat daarmee is gedaan

• Waar staan we nu en hoe verder?

• Afsluiting



Spelregels voor deze digitale bijeenkomst

• Toelichting aan de hand van een presentatie

• Gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat

• Antwoord op alle vragen: vanavond of schriftelijk



HOV-corridor Noordwijk - Schiphol

• Samenwerking tussen provincies Noord- en Zuid-Holland, gemeenten 

Noordwijk, Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer en Holland Rijnland en 

Vervoerregio Amsterdam

• Doel: een betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardige busverbinding tussen 

Noordwijk – Voorhout – Sassenheim – Lisse - Nieuw-Vennep en Schiphol v.v.

• Maatregelen voor een vlotte en betrouwbare verbinding
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Eerdere besluitvorming

• Eind 2013: ondertekening Bestuurs- en Uitvoeringsovereenkomst door alle 

samenwerkende partijen, waaronder Teylingen

• Januari 2016: raadsbesluit over het maatregelpakket in Teylingen: 

aanpassingen aan het gemeentelijk wegennet in Voorhout en Sassenheim

• Eerst maatregelen Voorhout, daarna Sassenheim

• December 2017: raadsbesluit uitvoeringskrediet maatregelen Voorhout

• Begin 2018: verkeersbesluit voor de aanpassingen in Voorhout
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Maatregelen in Voorhout

• R-net halte aan de Componistenlaan tegenover het NS-station

• R-net halte aan de Oosthoutlaan t.h.v. het Oosthoutplein

• Kruising Schoutenlaan-Oosthoutlaan: “voorrang de bocht om”

• Verruimen van de drie noordelijke bochten Oosthoutlaan 

• Aanleg van een voetpad langs de Oosthoutlaan tussen de 

Bloemenschans en het Rietpad

• Eén goede voetgangersoversteek (i.p.v. 2 huidige) bij de Elzenhorst

• Asfaltwerkzaamheden zuidelijk deel Oosthoutlaan t.b.v. onderhoud



Bezwaar op verkeersbesluit Schoutenlaan-Oosthoutlaan

• Verkeersbesluit is nodig om aanpassingen mogelijk te maken; begin 2018 

genomen en gepubliceerd 

• Drie bezwaarschriften ontvangen op verkeersbesluit voor de aanpassing 

van het kruispunt Schoutenlaan – Oosthoutlaan

• Bezwaar betrof met name het weghalen van zebra-oversteken



Aanpassing kruispunt Schoutenlaan - Oosthoutlaan

• Geen zebra-oversteken: op basis van landelijke ontwerprichtlijnen en advies 

van adviesbureau, VVN en Politie -> om reden van verkeersveiligheid

Vorige versie ontwerp



Vervolgstappen na bezwaren op verkeersbesluit

• Gesprek met de wethouder en indieners bezwaarschrift over ontwerp en 

de overwegingen

• Gesprek met wethouder, indieners en VVN en Politie over het ontwerp

• Verkeersveiligheidsaudit op het ontwerp door een onafhankelijk auditor

• Uitvraag aan auditor in samenspraak met indieners opgesteld

• Schouw terplekke door auditor en indieners bezwaren

• Conceptrapport auditor besproken met indieners bezwaren

• Advies door auditor definitief gemaakt



Uitkomst verkeersveiligheidsaudit

• Terughoudend toepassen zebra’s om reden 

van verkeersveiligheid is terecht

• Bureau ziet een alternatief waarbij fietsers en 

voetgangers meegaan in de voorrang in de 

voorrangsrichting

• Geen zebra-oversteken op de andere twee 

kruispunttakken





Huidige stand van zaken en vervolg

• Bezwaren worden behandeld tijdens een zitting van de “commissie 

bezwaren en klachten; indieners krijgen een uitnodiging

• Commissie brengt advies uit aan college van B&W

• Vervolg afhankelijk van besluit college

• Aanbestedingsprocedure kan dit najaar worden doorlopen

• Realisatie mogelijk vanaf begin 2022

• Over de uitvoering volgt dan nadere informatie



Huidige stand van zaken en vervolg

• Alle vragen van vanavond worden gebundeld en voorzien van een antwoord

• Presentatie vanavond en beantwoording vragen komen op: 

https://www.teylingen.nl/hov

• De actuele stand van zaken zal hier ook te vinden zijn 

https://www.teylingen.nl/hov

