
                                                                                                                                       

 

Vaststellen handboeken inrichting openbare ruimte Oost-Waarderpolder en Zuidwest 

(Commissie Beheer dd 3 oktober  2019,  agendapunt  6) 

Aan de leden van de commissie Beheer 

“…HIOR’en geven richtlijnen voor materiaalkeuze, stoffering, voor een éénduidige uitstraling van de 

stad. Daarbij is een HIOR beleidsarm…”.  Aldus wethouder Merijn Snoek in de vergadering van de 

commissie Beheer van 16 mei j.l. 

De Fietsersbond sluit zich daar volledig bij aan, een HIOR is bedoeld voor materialisatie van de 

openbare ruimte, niet meer en niet minder.  

We kunnen ons volledig vinden in de beide Visies (Bijlagen A en B). Van de Richtlijnen (BijlageC) 

hebben het generieke deel van de Profielen (Deel A1 t/m A7), de Detaillering (Deel B), Groen en 

Water (Deel C) en Objecten (Deel D) eveneens onze instemming. Echter het niet-generieke deel van 

Profielen, de hoofdstukken A8.1, A8.2, A8.3, is niet beleidsarm en hoort ons inziens niet in een HIOR 

thuis. Te veel wordt hierin een voorschot genomen op toekomstige herinrichtingen. En het beperkt 

te veel de verkeerskundige ontwerpvrijheid vanuit een eenzijdig stedenbouwkundig en 

landschappelijk standpunt. RVV, BABW, ASVV en CROW eisen en richtlijnen vormen hiervoor de 

geëigende kaders.  

Wij verzoeken u  de blauwdrukken voor de toekomstige herinrichting van 22 straten en wegen 

(A8.1, A8.2,A8.3) uit de Richtlijnen te verwijderen. Zodat de HIOR’en  zijn  waarvoor ze bedoeld 

zijn, een “toolbox” voor materialisatie van de openbare ruimte, beleidsarm, niet meer en niet 

minder 

NB. Het gecombineerde Richtlijnen deel van de HIOR’en is indertijd door het College zonder 

voorafgaande participatie de inspraak in gebracht, dus over de blauwdrukken is ook niet eerder 

geparticipeerd.  
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Te verwijderen uit HIOR: 
 
 
A8.1 Principeprofielen - Lange lijnen (NRK) 42 
P1 Amsterdamsevaart 
P2 Schipholweg 
P3 Prins Bernhardlaan 
P4 Zomervaart 
P5 Oudeweg 
P6 Meerspoorpad/ Fuikvaartweg 
P7 Leidsevaart/ Zijlsingel/ Kinderhuissingel 
P8 Wagenweg 
P9 Dreef/ Fonteinlaan 
P10 Zijlweg 
P11 Garenkokerskade 
P12 Brouwersvaart 
P13 Zuider Buiten Spaarne en Schalkwijkerstraat 

A 8.2 Principeprofielen - 
Hoofdontsluiting bebouwde kom (SOR) 56 
P14 Waarderweg 
P15 Westergracht > Vlaamseweg 

A 8.3 Principeprofielen - Gebiedseigen lijnen 60 
P16 Kleine Houtweg 
P17 Spanjaardslaan 
P18 Amsterdamstraat 
P19 Gouwwetering/ Richard Holkade 
P20 Beatrixdreef 
P21 Pijperslaan/ Reinaldapad 
P22 Pladellastraat/ Kruistochtstraat/ Nagtzaamstraat 

 


