
Engelandlaan nog altijd niet veilig  

Inspraak Commissie Beheer, donderdag 12 december 2019 

In maart 2018 nam de raad unaniem het besluit om de Engelandlaan te behouden als 30km 

zone, tijdelijke maatregelen te treffen en op wat langere termijn te zorgen voor structurele 

maatregelen. Een geweldig resultaat van een jarenlange strijd. 

Het zuidelijk deel van de laan heeft weliswaar drempels gekregen, maar die zijn aan de 

noordkant alweer verwijderd; daar zijn alleen twee wegversmallingen gebleven. 

Voor de permanente inrichting zijn nu blijkbaar vier varianten uitgewerkt, waar onze mening 

niet over is gevraagd. Toch is onze mening opgenomen in het kopje ‘C. Draagvlak’. 

De mening van de wijkbewoners is ook niet gevraagd, maar die zou zijn: ‘Onbekend. 

Meningen lijken verdeeld’. Dat klopt niet, want 1400 bewoners zijn duidelijk geweest in de 

petitie: de Engelandlaan moet structureel worden ingericht als 30km zone. 

De varianten zijn: 

1. permanente maatregelen niet uitvoeren.  

2. 15 tot 20 jaar wachten. 

3. de volgende planperiode uitvoeren. 

4. de huidige planperiode. 

De volgorde is al veelzeggend: waarom niet in deze planperiode uitvoeren als eerste 

voorgesteld? Want alleen die is in lijn met de gemaakte afspraken. 

De wethouder stelt voor om te kiezen voor variant 1, niet uitvoeren. Hierbij worden de 

huidige tijdelijke maatregelen definitief gemaakt. 

Deze uitkomst is niet bepaald conform wat er in de werkgroep destijds in mei 2018 is 

afgesproken. 

Is de Engelandlaan niet meer belangrijk?  

Wij zijn noch als actiecomité noch als wijkbewoners gekend in deze varianten en in het 

voorgenomen besluit. De wijk is niet tevreden, de huidige tijdelijke maatregelen zijn sub-

optimaal en niet geschikt voor permanente inrichting. Het asfalt is bovendien nu al van 

slechte kwaliteit, dat er pas over 15 à 20 jaar groot onderhoud nodig zou zijn lijkt niet 

realistisch. 

Maar waar is dit overlegproces misgegaan? 

Tot juni 2018 was de werkgroep actief en maakten we mooie plannen. Daarna werd het stil. 

Met regelmaat belde ik afgelopen jaar met de projectleider om te vragen of er voorstellen in 

de maak waren voor de wethouder en de raad. Maar dat was nog niet aan de orde. 

Tot ik afgelopen maandagavond plots een telefoontje kreeg van projectmanager Rob 

Leijsterburg. Of ik wel wist dat het vanavond in de commissie zou komen. En of ik daar 

wellicht nog bij wilde zijn. Ik reageerde verrast, want wij zijn totaal niet op de hoogte 

gehouden. Enfin, toen heb ik u benaderd. 

De teleurstelling is groot. Jarenlange actie, honderden scholieren in protest en 1400 

petitieondertekenaars dachten dat ze hadden gewonnen, de Engelandlaan zou na een paar 

jaar tijdelijke maatregelen structureel worden ingericht. Maar nu zouden we alsnog worden 

af geserveerd met een paar wegversmallingen en een paar drempels. 



De buurt is verdrietig dat we buitenspel zijn gezet nadat we zo constructief meedachten aan 

plannen voor de structurele aanpak. Maar wij blijven van goede wil.  

Gelukkig vindt u als commissie ook dat wij als bewoners betrokken moeten blijven bij de 

inrichting. U haalde het punt van de agenda van vanavond. 

En de wethouder belde mij gisteren om ons weer uit te nodigen voor het overleg. Daar zijn 

we blij mee. Wel gaf hij er direct bij aan het niet waarschijnlijk te achten dat hij van mening 

zal veranderen. Wij denken voldoende argumenten voor u te hebben om de Engelandlaan 

wel structureel veilig in te richten. In de Europawijk wonen bijna 10.000 mensen en de laan 

verbindt de wijk. We moeten onze wijkbewoners, de vele scholieren en fietsers beschermen. 

Wij kijken ernaar uit om weer onderdeel uit te maken van het overleg. 

Dank voor uw aandacht. 

Met vriendelijke groet, 
Actiecomité Engelandlaan geen racebaan! 
  
Sywert Schadenberg 
woordvoerder 
06 8323 5030 
  

 
 

 


