
Pagina I van 2 Versie Nr.l

Agendapunt 8Registratienr.: Zl 20 / tO7 196 /212044

2020 Raadsbesluit

Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Mobiliteitsnota's

Leiderdorp, 9 september 2O2O
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De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van 9 september 2020, nr. Z/2O/LO7196/212043;

gezien het advies van het Politiek Forum van 5 oktober 2O2O;

gelet op het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet;

besluit:

De mobiliteitsnota's Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer, en Circulatie vast te stellen met de

volgende wijzigingen:

A. De tekst op pagina 25 met het kopje 'Aanpassing kruising Tollenaersingel'

Aa n possen kruisi ng Tolle na ersi ng el

De kruising van de Von der Volkboumon weg en de Tollenaersingel is niet juist ingericht, en in het
verleden ziin hier meerder (bijno) ongevallen geweest. De Gemeente pakt doorom dit kruispunt oon. De
kruising opnieuw worden vormgegeven volgens de loatste richtlijnen met aondocht voor het voorkomen
van af- dekongevallen en betere opstelplaotsen voor kruisend en ofsloond verkeer.

als volgt aan te passen:

Aonpassen Van der Valk Boumanweg

De Von der Volk Boumanweg en bijbehorende kruisingen zijn niet juist ingericht, en in het verleden zijn
hier meerdere ongevollen en bijna ongevollen geweest. De gemeente Leiderdorp kiest voor een korte en
longe termijn oonpok.

L. pokt daarom deze weg op korte termijn dan met een aontol 'quick wins', waorbij de weg en de
kruisingen worden vormgegeven volgens de normen van de zogenoemde'minimale inrichting'
von een gebiedsontsluitingsweg (CROW).
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Deze voriont stimuleert veilige snelheid voor motorvoertuigen i.c.m. veiligheid voor langzaom

verkeer. Suggesties von mdotregelen woaruit op de op korte termiin gekozen kon worden ziin

bijvoorbeeld:

punten uit de tekening van de belangengroep Van der Volk Boumonweg

verwijderen uitvoegstroken bij kruising Tollenaersingel, verwiideren struiken en begroeiing

die zicht op kruisingen beperken,

de kruising met de Loon van Ouderzorg en de Droststroot een gelijkwoardige kruising

moken (rechts heeft voorrong). Deze kruisingen zijn al voorzien van een verkeersdrempel,

kruisende doorgaande fietsroute langs de Oude Rijn voorrong te geven op snelverkeer

(haaientanden bij bestaande drempel),

De realisqtie van quick wins of te stemmen met omwonenden.

2. Voor de longere termijn zol worden bepoold of de Von der Valk Boumonweg beter een Wiikweg

50 kan worden of een Gebiedsontsluitingsweg moet blijven. Deze besluitvorming zal worden

gekoppeld aan de herinrichting von de verkeerssituotie von de Boanderii.

3. lJitvoering van de definitieve werkzoomheden combineren met werkzaomheden aon het riool in

de Van der Volk Boumanweg.

B. Toe te voegen in de nota Langzaam Verkeer bij hoofdstuk 5 (maatregelen) onder'Fietsmaatregelen',

punt 2 (inrichting Bloemerd):

"ln de Bloemerd bekijken we hoe de inrichting van de weg veiliger kon worden gemaokt voor langzoom

verkeer. Dot doen we in ofstemming met de gebruikers en sportclubs. Daarbii houden we ook rekening

met het groenbeleid."

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op L2 oktober 2020,

d

e B.A.M. Rijsbergenr
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mevrouw L.M. Driessen-Jansen


