
Illlllillllllllllllllllllll 
Ingekomen: 1 1 

;ng : * \ 

2012.07466 
11/12/2012 

4 » « Leythenrod 
ver pie verpleeghuis 

C L I Ë N T E N R A A D 

Aan: de leden van de Gemeenteraad van Leiderdorp 
Willem-Alexanderlaan 
2351 DZ Leiderdorp 

Onderwerp: Verplaatsing bushalte 

Datum: 12 december 2012 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Bijgaand zend ik u ter informatie een kopie van de brief welke de Cliëntenraad zond aan het 
College van Burgemeester en Wethouders. 

Met vriendelijke groet, Met vr a • 

Hartma 
secretaris 

Kopie aan: Locatiemanager Verpleeghuis Leythenrode 
Gemeenteraad van Leiderdorp 
Leden CRL 
Archief CRL 
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« Leythenvoó 
ver pie rpleeghuis 

C L I Ë N T E N R A A D 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders 
Willem-Alexanderlaan 
2351 DZ Leiderdorp 

Onderwerp: Verplaatsing bushalte 

Datum: 7 december 2012 

Geacht College, 

In de lokale media lazen wij het bericht dat de beide bushaltes op de Hoogmadeseweg nabij 
het Verpleeghuis Leythenrode zullen worden verplaatst en dat het openbaar vervoer per me
dio december niet meer over de Hoogmadeseweg zal worden geleid. 

Enkele jaren geleden bij de voorstellen tot verbreding van de Persant Snoepweg was er 
breed verzet tegen de routering van bus 182 over deze weg, dat er uiteindelijk toe leidde dat 
bus 182 over de Hoogmadeseweg bleef rijden. 
De Cliëntenraad heeft ook geconstateerd dat inmiddels bus 48 over de Willem-Alexander
laan geleid wordt i.p.v. over de Hoomadeseweg. 

De Cliëntenraad maakt u er op attent dat de bushaltes bij Leythenrode veelvuldig worden 
gebruikt door personeel en bezoekers van in Leythenrode verblijvende patiënten. 
Het uitvallen van de haltes op de Hoogmadeseweg van buslijn 182 heeft zodanige gevolgen 
voor Leythenrode dat er meer gebruik gemaakt zal gaan worden van de auto; dat heeft weer 
tot gevolg dat de huidige grote parkeerdruk bij Leythenrode verder zal toenemen. 

Ernstiger acht de Cliëntenraad dat de dichtstbijzijnde halte bij het Gemeentehuis voor be
zoekers en personeel van Leythenrode, die niet over een auto kunnen beschikken, vooral 
door ouderen en vrouwen als onveilig wordt ervaren, evenals een voorziene halte bij De 
Lange Akker. Gebruikers van deze voorziene halte, die Verpleeghuis Leythenrode willen 
bezoeken, moeten dan ook nog de drukke en onveilige Persant Snoepweg oversteken. 

De Cliëntenraad van Leythenrode verzoekt u daarop het opheffen van de bushaltes op de 
Hoogmadeseweg nabij het Verpleeghuis Leythenrode op de kortst mogelijke termijn te hero
verwegen en deze in de route van het openbaar vervoer te handhaven. 

Met vriendeff i f fegroelV-—-Met vne oe 

A. Hartman ave, 
secretaris voorzitter 

Kopie aan: Locatiemanager Verpleeghuis Leythenrode 
Gemeenteraad van Leiderdorp 
Leden CRL 
Archief CRL 
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