
Van: willem smit [mailto:willem_j_smit@hotmail.nl]  

Verzonden: woensdag 2 oktober 2013 13:45 
Aan: LDP Griffie 

Onderwerp: Bezwaar reorganisatie Engelendaal 
  
Geacht bestuur, 
Middels deze mail wil ik gebruikmaken om bezwaar te maken om de Engelendaal volgens 
voorgenomen plannen op de schop te nemen. 
Reden hiervan zijn: 
- dat de extra stroken o.a. het milieu niet ten goede komt. De uitstoot van gassen worden 
minder gefilterd door de kap van 55 bomen. 
- de Engelendaal wordt drukker en dus extra uitlaat gassen; 
- de linksaf stroken zijn vanwege het beperkt aantal afbuigende automobilisten onnodig; 
- betere handhaving van de maximale snelheid is onvoldoende. 
-het transport over de Engelendaal zal in een flessenhals komen op o.a. de Persant 
Snoepweg. 
  
Geacht bestuur, in het verleden zijn er aan de Engelendaal verkeerslichten geplaatst om 
snelheid en door stroom te verbeteren. Een zogenaamde groene sector werd ingesteld, wat 
inhield dat wanneer een automobilisten met een snelheid van 50 km per uur zou rijden de 
stoplichten een betere doorstroming zou hanteren. 
Naast het feit dat dit systeem niet ging werken, bleek dat de automobilist de maximum 
snelheid niet in acht nam met de vele ongelukken tot gevolg die in de afgelopen 25 jaar zijn 
gebeurd e wat m.i. het des functioneren van de groen sector tot gevolg had. 
  
Welke gebruiker rijdt met 50 km over de Engelendaal? Ik vrees dat bijna niemand, ook van 
de raad niet, de juiste snelheid in acht neemt. Als bewoner aan de Engelendaal ervaren we 
deze weg als zeer gevaarlijk......... 
Op de zondagen is het regelmatig een zelfmoord poging om rustig de Engelendaal over te 
steken omdat de lichten niet werken. Juist op zaterdag  ontstaan er 
regelmatig opstoppingen op deze weg.  
M.i. is de enige te verbeteren links afpunt  ter hoogte van het winkelhof (komende vanaf de 
LOI). De rest is door de weeks totaal overbodig. 
  
Feiten:  
A) Het maximaal aantal  automobilisten dat linksaf gaan bijv. kruising Engelendaal- 
Dennenschans/ Engelendaal - Laan van Berendrecht/ Engelendaal - houtkamp zijn 4 auto's 
per keer. 
De enige uitzondering daarop zijn Engelendaal- van der Havenlaan(1)/ Engelendaal- 
Rietschans(2)/ Engelendaal- Gallaslaan. Echter twee van genoemde afslagen hebben of 
reeds een extra baan aan de Engelendaal (1) of wordt regelmatig apart geregeld(2) 
De afslag Engelendaal- Buitenhoflaan is een aparte. Ondanks dat er daar vaak per stoplicht 
4-5 auto's linksaf gaan heeft U als bestuur in uw wijsheid besloten daar een bus doorheen te 
laten rijden. 
Het gevolg hiervan is dat juist deze bus zorgt voor een tweetal gevaarlijk situaties. 1) het is 
het enige voertuig dat op de strook naar links kan staan, gevolg oponthoud op de 
Engelendaal en 2) deze bus stop op het korte strookje tussen Engelendaal en Cor 
Gordijnsingel met als gevolg dat automobilisten het rijwielpad op de Engelendaal kunnen 
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blokkeren en soms ook Engelendaal. 
Met alle respect, ik noem dat onbehoorlijk bestuur en zeer onwenselijk! 
  
b) Op de Engelendaal wordt er geen handhaving gepleegd aangaande de maximale snelheid 
van 50 km per uur en dat zijn we echt flink beu! 70 km per uur is totaal geen uitzondering, 
zeker 's avonds niet en met regelmaat worden er dan ook straatraces gehouden door 2 
automobilisten die komen vanaf de Persant Snoepweg, om nog maar te zwijgen over de 
motorrijders die het gas opentrekken wat met nog grotere regelmaat is. 
Gaat het bestuur daar wat aan doen?? Worden er flexibele flitssystemen in de eventueel 
nieuw te plaatsen verkeerslichten geplaatst of moeten we als bewoners het heft zelf een 
keer in eigen hand gaan nemen en rijstroken blokkeren? Dat echt gebeuren als blijkt dat 
door de komst van een Ikea de toe- en aanvoer van auto's via de Engelendaal gaan lopen. 
Want u als bestuur heeft een aantal toezeggingen gedaan die maar weinig bewoners 
geloven. 
  
c) Heeft u enig idee hoeveel mensen die door de weeks over de Engelendaal rijden door 
rood rijden? Gaat u daar flitspalen voor neer zetten? of worden alleen de makkelijke fietsers 
en voetgangers op de bon geslingerd?? Zelf vrachtwagens met of zonder aanhang gaan 
regelmatig met hoge snelheid door rood 
  
Geacht bestuur,  
Al met al moeten we tot de conclusie komen dat de kap van 55 bomen en voorgenomen 
acties, veranderingen ongewenst zijn. Echter heb ik de indruk dat er in het verleden een 
vorm van handjeklap is geweest vanwege de komst van Ikea dan wel met Leiden nadat de 
tunnel onder de Zijl werd tegengehouden. immers regeren is vooruit zien en is dat m.i. de 
reden van de veranderingen. 
De doorstroom is alleen maar in te voeren bij wetshandhaving en een goede afstelling van 
de verkeerslichten, ik denk dat daar een flinke inhaalslag kan worden gemaakt en dat de 
soep dan ook niet heter wordt gegeten dan wordt opgediend 
Om maar niet te spreken over de flessenhals functie van de Persant Snoepweg. 
  
Ik wens u wijsheid toe in uw besluitvorming. 
  
Met vriendelijke groet 
  
W.J. Smit 
Engelendaal 48  
2353MA Leiderdorp 
  
  
  
 


