
MOTIE
 

Voorstel nummer: 2

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 12 oktober 2020

Agendapunt: 8 Mobiliteitsnota’s 

Onderwerp: Mobiliteitsnota – Nota Circulatie – Gebied NoordOost

 Overwegende dat: 

 de Raad veel belang hecht aan de belangen van de omwonenden in Leiderdorp. Dit zijn voor 
het Gebied NoordOost de inwoners van de wijken Voorhof, Binnenhof, Winkelhof, Buitenhof 
en Leyhof. De belangrijkste verkeersmaatregelen binnen het Gebied NoordOost vinden 
plaats bij het knelpunt Voorhoflaan – Cor Gordijnsingel. Deze maatregelen zijn gericht op het 
tegengaan van gebiedsvreemd verkeer. In de Nota Circulatie worden een 4-tal alternatieven 
uitgewerkt en wordt uiteindelijk geadviseerd om een knip voor autoverkeer op de 
Heinsiuslaan aan te brengen en de Heinsiuslaan en Voorhoflaan in te richten als Wijkweg. 
Daarnaast wordt de oversteek van het Staringspad naar het Winkelhof verbeterd en komen 
er aanvullende maatregelen aan de Voorhoflaan om snelheidsexcessen en overlast te 
voorkomen. 

 een knip aan de Voorhoflaan de verkeersintensiteit op deze weg sterk terugbrengt, echter 
heeft dit ook een impact op de ontsluiting van de wijk Voorhof. Bij een knip kunnen 
bewoners de wijk nog maar op 1 manier verlaten. 

 de bewoners aan de Voorhoflaan vele jaren in gesprek zijn met de gemeente over de 
verkeersveiligheid en overlast aan deze weg. Een delegatie van deze Raad heeft ook een 
werkbezoek gebracht op locatie. Het is nodig om snelheidsbeperkende maatregelen te 
nemen, de veiligheid van langzaam verkeer te verbeteren en de overlast verder te beperken. 

 bewoners aangeven dat de oversteek van het Staringspad naar het Winkelhof op dit 
moment onveilig is. 

 de beoogde maatregelen uit de Nota Circulatie aan de Voorhoflaan voor het tijdvak 2021-
2022 in de planning staan. 

 de beoogde maatregelen uit de Nota Circulatie aan de Heinsiuslaan voor het tijdvak 2023-
2024 in de planning staan. 

Verzoekt het college om 

In de prioritering van de beoogde maatregelen het volgende mee te nemen: 

Knelpunt Voorhoflaan – Cor Gordijnsingel: 

 De maatregelen uit de Nota Circulatie aan de Voorhoflaan in tijdvak 2021-2022 gelijktijdig te 
laten plaatsvinden met de aanleg van een knip aan de Heinsiuslaan (deze staat nu in de 
planning voor tijdvak 2023-2024) om direct de verkeersintensiteit op dit traject te laten 
afnemen. De overige inrichting van de Heinsiuslaan als Wijkweg50 volgt in tijdvak 2023-2024. 

 De Voorhoflaan te behouden als prioriteitsproject en in te richten als Wijkweg50 om zo 



maximale veiligheid te bieden aan langzaam verkeer als fietsers en voetgangers. Dit mede 
omdat de Voorhoflaan als belangrijke fietsroute wordt aangewezen. 

 Dat in de uitvoering de bewoners van de Voorhoflaan worden betrokken bij de invulling van 
de maatregelen. 
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