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Tijdens een gesprek tussen de D66 fractie en de wethouder werd terloops gesteld dat er nooit 
een formeel besluit is genomen waarin besloten is tot de instelling van een vrachtwagenverbod 
en een eenrichtingssituatie voor het noordelijk gedeelte van de van der Valk Boumanweg. Dit 
besluit leidde destijds tot een flinke toename van het verkeer, waaronder vrachtverkeer, in de 
Laan van Ouderzorg, van Poelgeestlaan en Vronkenlaan, een gebied waaraan vier scholen 
liggen. 
Dit bericht heeft binnen de fractie tot de nodige discussie geleid. Reden voor de fractie om het 
college de volgende vragen te stellen. 
 
1. Is het inderdaad juist dat de instelling van eenrichtingsverkeer en het inrijverbod voor 
vrachtwagens op de van der Valk Boumanweg niet is gebaseerd op een rechtsgeldig 
verkeersbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders? 
Antwoord: Het eenrichtingsverkeer en het vrachtwageninrijverbod zijn twee afzonderlijke 
besluiten. Het eenrichtingsverkeer is in 1998 vastgesteld. Dit is een rechtsgeldig besluit. Het 
vrachtwageninrijverbod is in twee delen tot stand gekomen. Als eerste betrof het een 
vrachtwagenverbod vanaf de Drosstraat tot aan de Spanjaardsbrug (1997). Dit is later, bij de 
herinrichting van 2007, uitgebreid tot aan de kruising met de Laan van Ouderzorg. Het 
vrachtwagenverbod vanaf de Droststraat is een rechtsgeldig besluit. Voor de uitbreiding van het 
verbod tot aan de Laan van Ouderzorg is geen (verkeers)besluit bekend. De terloops genoemde 
opmerking heeft dus enkel betrekking op de uitbreiding van het verbod, niet de instelling ervan in 
1997.  
 
2. Als het antwoord op de vorige vraag negatief is kan de fractie dan een afschrift van dit besluit 
met bijbehorend voorblad ontvangen? 
Antwoord: De voorbladen van de relevante stukken (B&W 13 mei 1997, B&W 24 juni 1997, B&W 
1 december 1998) zijn bijgescand.   



 

 

3. Als het antwoord positief is betekent dit dan dat de burgers van de laan van Ouderzorg, van 
Poelgeestlaan en Vronkenlaan geen (rechts)middelen hebben gehad om mee te spreken over dit 
besluit en zich daar eventueel tegen te verzetten? 
Antwoord: Beide besluiten (eenrichtingsverkeer en vrachtwageninrijverbod) zijn rechtsgeldig en 
hebben opengestaan voor bezwaar. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt door verschillende 
bewoners. Dit heeft geleid tot optimalisatie van de plannen en heeft uiteindelijk geleid tot de 
huidige inrichting van de weg. Daarnaast zijn de borden zelf altijd zichtbaar geweest. Burgers 
konden derhalve altijd na plaatsing bezwaar maken hiertegen.  
 
4. Als het antwoord op de vorige vraag positief is, op welke wijze denkt het college dan om te 
gaan met mogelijk door de bewoners geleden schade? 
Antwoord: Niet van toepassing.  
 
5. Is het college bereid om de daadwerkelijke  situatie in overeenstemming te brengen met de 
juridisch geldende situatie, dat wil zeggen: het bord “verboden voor vrachtverkeer” verwijderen? 
Antwoord: Het vrachtwagenverbod uit 1997 sloot de route af voor vrachtverkeer en is een 
rechtsgeldig besluit. De uitbreiding heeft hier geen verandering in gebracht. De daadwerkelijke 
situatie is juridisch geldend. Inmiddels heeft het college besloten om het vrachtwagenverbod uit 
te breiden. Hiervoor wordt een nieuw verkeersbesluit genomen, waarmee alle oude besluiten 
komen te vervallen. 
 
6. Kan het college een overzicht geven van andere, in Leiderdorp genomen, 
verkeersmaatregelen waarvoor geen verkeersbesluit is genomen? Wij denken daarbij 
bijvoorbeeld aan het winkelcentrum Santhorst waar bewoners bij herhaling hebben gevraagd om 
heraanleg van de voormalige voetgangersoversteekplaatsen. 
Antwoord: Het College acht het geen efficiënte tijdsinzet van het ambtelijk apparaat om alle 
besluiten, verkeersborden, verkeerstekens en andere verkeerskundige bepalingen opnieuw 
tegen het licht te houden. Verkeersborden en –tekens in de openbare ruimte zijn te alle tijden 
rechtsgeldig (voor bijvoorbeeld handhaving), de jurisprudentie is hier zeer duidelijk over. 
Overigens, sinds implementatie van het digitale documentinformatiesysteem worden 
verkeersbesluiten consequent geregistreerd. 
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