
Van: 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 19:10
Aan: Griffie Leiderdorp
Onderwerp: reactie op antwoord zienswijze mobiliteits nota 

Geachte griffie, met het vriendelijke verzoek voor 
doorzenden aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad 
voor de behandeling/definitieve vast stelling mobilliteisnota
met vriendelijk groet,

Van: 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 19:04
Aan: Gemeente Leiderdorp <info@leiderdorp.nl>
CC: Gemeente Leiderdorp <info@leiderdorp.nl>
Onderwerp: Re: nota van beantwoording 

 

Beste,
ik heb u duidelijk gemaakt in mijn mail dat ik totaal geen 
inhoudelijk antwoord heb gekregen op de ingediende 
zienswijze ,
erger nog geen enkele reactie !!!  ik ben al jaren bezig en 
genoegelijk bekend bj de betreffende wethoeders om 
verbetering te krijgen op het door mij aangegeven traject 
SPECIAAL VOOR FETSERS EN WAB\NDELAARS en expleciet 
aanggegeven in de ontwikkeling van de boterhuis polder 
weet U het nog alle ateliers MET INSPRAAK !!! ingericht als 
recratief gebied met de fietsers en wandelaars voorop,
het is niet te bevatten dat deze tot de officiele landelijke 
fietsroute behorend route niet die prioriteitkrijgt die het 
behoort te krijgen wet u het nog VEILIGHEID VOOR ALLES 
heeft u hier wel eens gekeken wat zich hier s'morgens 
afspeeld met de jeugd die naar school fietst, een van de 
drukste fietsroutes van leiderdorp, en daar gaat het college  
gemakshalve totaal aan voorbij het is hier wildwest op de 
zijldijk,



belangrijke route voor drugsverkeer van en naar locaties 
langs de zijl richting kaag, en dan ter plaatse van de koffietent 
waar met zeer grote snelheid wordt gereden, slaap maar 
lekker verder en doe maar als of er niets aan de hand is, 
buiten gebied zo het uitkomt voor het college, het antwoord 
in uw mail slaat dan ook nergens op , er kan op zijn minst 
serieus naar worden gekeken en neem dan ook geen 
genoegen met het antwoord, deze antwoorden geven blijk 
van het niet willen horen wat zich hier werkelijk afspeeld in 
het buitengebied dat zo mooi wordt gebruikt als het uitkomt, 
onbegrijpelijk en niet te vatten voor een burger waarvan 
expleciet wordt gevraagd om toch vooral mee te denken en 
zeker een zienswijze in te dienen ik vind het schaamteloos 
hoe het college hier mee omgaat,
vriendelijk toch dringend verzoek om deze zaak nogmaals 
voor te leggen aan het college van burgemeester en 
wethouder en met een INHOUDELIJK ANTWOORD TE KOMEN 
OP AL MIJN VRAGEN EN WAAROM ER NIETS WORDT 
MEEGEDAAN !!!
met vriendelijke groet,

cc naar burgemeester en wethouders en de voltallige 
gemeenteraad


