
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners van dit adres 

datum  6 augustus 2021  
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maatregelen Alexanderlaan, Marijkelaan en Irenelaan 
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casenr.  18e0000265  
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telefoon direct  0341 56 72 08  
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 Postbus 500 

 3850 AM Ermelo 

t 0341 56 73 21 

f 085 110 8515 
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bijlage(n)  - 

Het is alweer enige tijd geleden dat wij u officieel informeerden over de herinrichting van de Prins 

Hendriklaan en omgeving. Met deze brief ontvangt u een update van ons omdat het college een besluit 

heeft genomen waarbij het traject Alexanderlaan, Marijkelaan, Irenelaan speciale aandacht heeft gehad. 

 

Tussen 18 november en nu is er veel contact geweest met bewoners in de hele wijk over de inrichting 

van de lanen. Duidelijk is in ieder geval dat we het niet iedereen naar zijn of haar wens kunnen maken. 

Ook op het bovenbeschreven traject is contact met bewoners geweest waarbij enkele bewoners van de 

Marijkelaan zich vanaf het begin actief hebben opgesteld in het zoeken naar een gezamenlijke 

oplossing. Op basis van de ideeën uitwisselingen is een conceptplan voorgesteld aan een aantal direct 

betrokken bewoners. Een belangrijke wijziging in het concept was dat we direct over willen gaan met 

het plaatsen van vaste snelheidsremmende maatregelen in de vorm van drempels en niet met 

verplaatsbare blokken zoals eerst voorzien. Voor het traject Alexanderlaan, Marijkelaan en Irenelaan 

zou dit betekenen dat er: 

 4 versmallingen met drempel komen. De versmalling wordt vergezeld van een haag zodat de 

versmalling opgaat in de omgeving. 

 De kruising met de Prins Hendriklaan wordt voorzien van belijning zodat de kruising beter opvalt. 

 

De bewoners van de Marijkelaan hadden moeite met dit voorstel waardoor de conceptbrief voor dit 

traject nooit verstuurd is. Naar aanleiding van de reactie is verder gesproken met bewoners van de 

Marijkelaan en hebben zij een plan ingediend. Uiteindelijk heeft dit het volgende collegebesluit 

opgeleverd: 

Over te gaan tot uitvoering conform het gemeentelijk ontwerp, tenzij de bewoners van de Marijkelaan 

uiterlijk binnen 2 weken na berichtgeving met bewoners van Alexanderlaan en Irenelaan unaniem 

overeenstemming bereiken over een enigszins gewijzigde uitvoering en situering (waarbij uitsluitend 

gekozen kan worden voor versmallingen met of zonder drempel en waarbij kleine verschuivingen 

mogelijk zijn ten opzichte van de huidig aangegeven plaatsen). 

 

Het besluit betekent dat het voorstel van de conceptbrief nog steeds staat maar dat de ruimte bestaat 

om het zonder drempels te doen. Het college is tot dit besluit gekomen omdat bekend is dat er ook 

andere bewonerswensen zijn dan de invulling die de bewoners van de Marijkelaan graag zien. 
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In bijlage 1 kunt u zien waar de drempels voorzien zijn. Een aantal van u zal zich afgevraagd hebben 

wat de witte streepjes op de weg doen, dit zijn de voorziene locaties waarbij dus beperkte 

verschuivingen mogelijk zijn. Tevens hebben we een voorbeeld gemaakt van hoe de 

versmalling/drempel er ongeveer uit gaat zien. 

 

Met het collegebesluit wordt ook de raad gevraagd de financiën vrij te geven zodat de werkzaamheden 

zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. 

 

In de bijlagen treft u het volgende aan: 

 Voorziene locaties Alexanderlaan, Marijkelaan en Irenelaan. 

 Voorbeeld drempel. 

 Adressen aan wie deze brief verstuurd is en waarvoor het specifieke besluit genomen is. Bij de 

actieve bewoners van de Marijkelaan is reeds aangegeven dat rond 25 augustus de reactietermijn 

verloopt. (niet ter publicatie op website) 

 
Nadere info over keuzes en verloop van het proces kunt u vinden op https://www.ermelo.nl/ermelo-in-

ontwikkeling/herinrichting-prins-hendriklaan 

 

Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u het beste contact per mail opnemen via e.ipenburg@ermelo.nl . 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 

A.M. Weststrate,   dra. Th.A.J. Burmanje, 

secretaris,    burgemeester, 
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Bijlage1: Voorziene locaties Alexanderlaan, Marijkelaan en Irenelaan 
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Bijlage 2: Voorbeeld drempel 

 

De volgende afbeeldingen van de versmallingen geven weer zoals het er ongeveer uit kan komen te 

zien. De lengtes zijn conform richtlijnen, in uiterste noodzaak kunnen we de lengte van 2 m nog 

inkorten. Er komen geen borden bij die een wegversmalling aanduiden. Dit is niet conform de 

richtlijnen voor 30 km/u gebieden. Daar moeten we als weggebruiker van weten dat er 

snelheidsremmende maatregelen voorkomen. 

 

 
 

 

 

 


