
Geachte leden van de gemeenteraad,

De afgelopen paar jaren hebben wij vanuit de Driegatenbrug nauwgezet en met inzet van een 
hoop eigen tijd het project Leidse Ring Noord gevolgd.

Zoals bekend heeft dit project een grote invloed op het leefklimaat in onze wijk. Wij hebben vanuit 
onze wijk geprobeerd om met de belangen van de samenleving in het algemeen in ons 
achterhoofd de ontwerpfase van de Leidse Ring Noord op punten te verbeteren.

Deels zijn onze ideeën zichtbaar in het door u vorig jaar genomen kaderbesluit en daar zijn we blij 
mee. Echter, het projectteam heeft ons ook medegedeeld dat ideeën die door ons werden 
aangedragen nog niet bij het kaderbesluit zouden worden uitgewerkt, maar pas vorm krijgen bij 
een uitvoeringsbesluit. De vertegenwoordigers van de gemeente hebben ons toen verzekerd dat 
de klankbord groepen betrokken zullen worden bij de ontwerp details van de maatregelen.

U heeft onlangs van Burgemeester en wethouders een brief ontvangen over de ‘Voortgang Leidse 
Ring Noord’, met als kenmerk ‘Z/16/039392/75967’, gedateerd 20 december 2016.

In deze brief wordt behalve een ambitieuze planning ook vermeld dat voldoende draagvlak bij 
stakeholders belangrijk is. Wij zijn belangrijke stakeholders in dit proces. 
Het bevreemdt ons des te meer dat de in de paragraaf waar de beoogde publieksparticipatie 
verder wordt uitgewerkt slechts spreekt over ‘inpassing groen en uiterlijk van de geluidwering’. Dit 
lijkt nogal beperkt.

Wij zijn van mening dat onze participatie meer moet zijn dan alleen meedenken over het uiterlijk  
van de geluidwering. Zonder volledig te willen zijn noemen wij de planning van de uitvoering van 
het werk, de locatie en maatvoering van geluidwering, weginrichting en vele andere relevante 
zaken.

Wij vragen u om ons college te houden aan eerdere afspraken over publieksparticipatie. 

Wij verwachten om de tot nu toe goede samenwerking voort te zetten in het nieuwe jaar en 
gezamenlijk tot een goed ontwerp van de inpassingsmaatregelen te komen dat tegemoet komt aan 
ieders belang en niet in het minst die van de lokale bewoners. We kijken uit naar de uitnodiging 
voor de volgende klankbord groep vergadering op korte termijn om het uitvoeringsplan van de 
inpassingsmaatregelen verder in details uit te werken.

Hoogachtend,

Klankbordgroep Driegatenbrug


