Stappenplan voor inrichting Koningin Máximalaan (N196)
Op 8 oktober 2015 draagt de provincie Noord-Holland de Koningin Máximalaan (N196) over aan de
gemeente Uithoorn. Beide partijen zijn het eens geworden over de voorwaarden waaronder dat
gebeurt. De Prinses Irenebrug blijft in eigendom en beheer van de provincie Noord-Holland. Vanaf het
moment van overdracht staat het de gemeente vrij de weg in te richten en te beheren op de door haar
gewenste wijze.
Doorgaand verkeer weren
Het doel van Uithoorn is altijd geweest om het doorgaand autoverkeer zo snel als mogelijk uit het
dorpscentrum te weren om de leefbaarheid, levendigheid, veiligheid en bereikbaarheid te vergroten.
Eerder onderzoek toonde aan dat de gemeente dan rigoureuze maatregelen moet nemen.
Omdat de definitieve inrichting van het gebied tussen Prinses Irenebrug en Thamerlaan/Laan van
Meerwijk nog even op zich laat wachten, neemt de gemeente zo snel mogelijk maatregelen om
doorgaand verkeer te ontmoedigen. Daarnaast worden verkeersmaatregelen voorbereid om een
tijdelijke inrichting van de N196 ter hoogte van de Dorpsstraat mogelijk te maken waarmee doorgaand
verkeer wordt geweerd. Na afronding van de inspraakprocedure voor de diverse verkeersbesluiten
neemt het college een besluit over het daadwerkelijk tijdelijk inrichten van de weg. Het college van
burgemeester en wethouders heeft besloten om de wijziging van de verkeersituatie op het wegvak
tussen Prinses Irenebrug en Thamerlaan/Laan van Meerwijk in drie stappen te doen.
Stap 1
Stap 1 heeft twee onderdelen. Op de eerste plaats wordt een aantal acties uitgevoerd waarvoor
geen verkeersbesluiten noodzakelijk zijn. Zo worden de verkeerslichten bij de voetgangersoversteek
ter hoogte van de Dorpsstraat op aanbod afgesteld: het voetgangerslicht staat altijd op groen tot zich
een auto aandient. Ook de verkeerslichten bij de kruising met de Laan van Meerwijk worden
aangepast en waar mogelijk de belijning van de weg. Deze aanpassingen worden in oktober en
november gedaan.
Het tweede onderdeel is het nemen van onder meer verkeersbesluiten die nodig zijn om het wegdeel
tijdelijk in te richten. Voor deze verkeersbesluiten geldt een inspraakprocedure, de start hiervan staat
gepland in november 2015. In het najaar van 2014 heeft het college een ontwerp voor de tijdelijke
inrichting van het wegvak tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk/Thamerlaan
vastgesteld vooruitlopend op de overdracht.
Stap 2
Stap 2 is het daadwerkelijk aanleggen van de tijdelijke inrichting. Dat gebeurt nadat de procedures uit
stap 1 zijn afgerond. Voordat met de uitvoering wordt begonnen, maakt de gemeente de afweging of
de investeringen opwegen tegen de periode waarvoor dit wordt aangelegd. Dit is afhankelijk van de
proceduretijd in stap 1 en het realiseren van de definitieve inrichting in stap 3.
Stap 3
Stap 3 is het realiseren van de definitieve inrichting bij de uitbreiding van het winkelcentrum en de
aanleg van een nieuw dorpsplein.
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Tijdelijke inrichting
Met het ontwerp voor de tijdelijk inrichting wordt doorgaand verkeer ontmoedigd en ‘verblijven en
ontmoeten’ in het gebied gestimuleerd. Er ontstaat een toegangsweg naar de tijdelijke parkeerplaats.
Landbouwvoertuigen en vrachtwagens mogen van deze toegang geen gebruik maken en kunnen niet
meer via de Prinses Irenebrug het centrum van Uithoorn bereiken. Daarnaast wordt de huidige
uitrijroute voor de bestaande laad- en losvoorziening bij de AH aangepast en worden er diverse extra
parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig voor onder andere:
- een inrijverbod voor landbouwverkeer en vrachtwagens;
- het instellen van een gesloten verklaring (voor het wegdeel nabij de kruising Laan van
Meerwijk) met uitzondering voor vrachtwagens laden en lossen en langzaam verkeer;
- het aanpassen van weg tracé en rijrichting voor laden en lossen AH (keervoorziening).
Met het ontwerp wordt tevens de huidige parkeerplaats tijdelijk vergroot en er wordt de mogelijkheid
geboden om bijvoorbeeld een koffietentje met terrasje en/of een bankje te plaatsen. Hiervoor moeten
besluiten genomen worden op grond van de Wet ruimtelijke ordening. De inspraakprocedure start
naar verwachting ook in november 2015. De start van de verschillende procedures wordt in de
gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode gepubliceerd.
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