
Tweekolommenstuk mobiliteitstafels over ontwerp-
mobiliteitsvisie (oktober 2019) 
 

Nota van Beantwoording 

 UITGANGSPUNTEN Input mobiliteitstafels Reactie  

0. ALGEMENE 
OPMERKINGEN  

Inhoud visie 
1. Mooie visie.  
2. De Leidse regio wordt als uitgangspunt genoemd maar komt 

niet terug in de rest van het stuk.  
 
 
 
 
Thema’s die meer aandacht vragen 
3. Inclusiviteit van de zwakkere in de samenleving komt te 

weinig terug in de visie (bijvoorbeeld rolstoelgebruikers).  
4. Meer visie op goederenlogistiek, afhaalpunten/hubs en 

goederenroutes gewenst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud visie 

• De mobiliteitsvisie gaat over Leiderdorp en geldt voor het 
grondgebied van Leiderdorp. Uiteraard nemen we daar 
(boven)regionale ontwikkelingen in mee. We werken 
regionaal samen, daar de opgave groter is dan de lokale 
schaal (bijv. voor openbaar vervoer en de Leidsche Ring 
Noord) 
 

Thema’s die meer aandacht vragen 

• Het thema inclusiviteit en bewoners met een beperking krijgt 
meer aandacht in de definitieve visie. Met name waar het 
gaat om de voetpaden en fietsroutes, waar ook 
rolstoelgebruikers, scootmobielen, etc. veel gebruik van 
maken.  

• In het kader van de goederenlogistiek, afhaalpunten/hubs 
staan wij open voor samenwerking met de markt, zolang dit 
past binnen een goede ruimtelijke inrichting. In de Nota 
Wijkwegen en Circulatie zullen we verder ingaan op de 
goederenroutes.  

 
 
 
 



Consequenties visie 
5. Ontwikkel geen plan dat de landelijke normen overschrijdt op 

het gebied van geluidsoverlast, stikstof en fijnstof.  
6. Veel mooie plannen maar hoe verhoudt zich dit met de 

financiën.  
7. Ruimtebeslag van vervoerssysteem wordt groter en gaat ten 

koste van andere invulling van openbare ruimte (bijv. groen). 
 

Deelnota’s 
8. Behoud hetzelfde ambitieniveau voor het 

uitvoeringsprogramma. 
9. Uitvoeringprogramma graag op wijkniveau. 
10. Vraag ook de input van de bewoners ook op het 

uitvoeringsplan. 

Consequenties visie 

• Met de maatregelen in het integraal uitvoeringsprogramma 
zorgen we ervoor dat de landelijke normen worden nageleefd. 
We prioriteren dan ook de plannen voor de 1e tranche (2020-
2024). In de uitvoering van beheer van de openbare ruimte 
(veelal groot onderhoud vanwege benodigde rioolvervanging) 
zorgen we voor een goede inpassing van de diverse functies.  

 
Deelnota’s 

• Het is de ambitie om te komen tot ambitieuze deelnota’s. In 
de Nota Wijkwegen en Circulatie kijken we ook nadrukkelijk 
naar de verkeerscirculatie op wijkniveau. Uiteraard zorgen we 
voor input van de bewoners op de ontwerp-plannen. In het 
integraal uitvoeringsprogramma wegen we de diverse 
maatregelen. Omdat veel verkeersbewegingen en 
maatregelen wijkoverschrijdend zijn, ligt een 
uitvoeringsprogramma op wijkniveau minder voor de hand. 

1. FIETS EN 
VOETGANGER 
VOOROP  

Algemene reacties 
11. Goed dat er veel aandacht aan fietsers en voetgangers wordt 

besteed.  
12. Veel ruimte voor voetgangers en fietsers in de vorm van fiets- 

en voetpaden. 
  

Fietsparkeren 
13. Meer fietsparkeermogelijkheden. 
14. Meer fietsparkeervoorzieningen op het Winkelhof. 
 
 
 
 
Fietsroutes 
15. Verbetering van de huidige fietspaden 

Algemene reacties 

• In de mobiliteitsvisie is dit een belangrijk aandachtspunt. Fijn 
dat dit op enthousiasme kan rekenen. 

 
 
 
Fietsparkeren 

• Meer fietsparkeermogelijkheden is een belangrijk punt uit de 
mobiliteitsvisie. In de Nota Langzaam Verkeer werken we dit 
verder uit. Op privaat terrein (zoals de Winkelhof) verwachten 
we ook dat de vastgoedeigenaren daaraan hun 
verantwoordelijkheid nemen.  

 
Fietsroutes 

• De verbetering van fietspaden heeft de aandacht. De 
komende tijd worden de fietsroutes bij de Engelendaal en 



16. Fietspoort Spanjaardsbrug is een logische keuze, maar men 
moet wel wennen aan andere of langere route met auto naar 
Leiden. Hierbij is het belangrijk om te letten op veilige 
inrichting.  

17. Goede fietsbewegwijzering naar horecavoorzieningen rondom 
Bospoort regelen.  

18. Verbetering van de fietspaden bij Hoogmadeseweg.  
19. Jaagpad als recreatieve fietsroute. 
 
Fietsveiligheid 
20. Gevoel van onveiligheid op de fiets met autoverkeer en brom- 

en snorfietsen. 
21. Niet alleen snelheidsverschillen op de weg; ook op fietspaden. 
22. Letten op verkeersveiligheid bij parkeerplaats naar 

Hoofdsstraat 
23. Fietsveiligheid Heinsiuslaan verbeteren tussen 2 ingangen 

parkeergarage Winkelhof  

Hoogmadeseweg verbeterd. De bereikbaarheid rondom de 
Spanjaardsbrug inclusief maatregelen komt terug in de Nota 
Wijkwegen en Circulatie. In het Integraal 
Uitvoeringsprogramma volgen meer maatregelen. De 
suggestie voor fietsbewegwijzering nemen we daarin mee. 

 
 
 
 
Fietsveiligheid 

• De fietsveiligheid is een belangrijk aandachtspunt, zeker op de 
wijkwegen waar nu ook veel autoverkeer op zit. In de Nota 
Wijkwegen en Circulatie werken we plannen uit voor meer 
ruimte en veiligheid voor fietsers op de genoemde routes. 

2. HUIDIG 
OPENBAAR 
VERVOER 
BEHOUDEN EN 
UITBREIDEN WAAR 
MOGELIJK 

Algemene reacties 
24. Positief dat OV een prominente plek krijgt.  
25. Liefst meer zeggenschap over het OV. 

Algemene reacties 

• Bij wet is de provincie bevoegd voor het openbaar vervoer. 
We lobbyen als gemeente voor een prominente plek voor het 
OV, ook al gaan we daar niet zelf over. 

3. AUTOVERKEER 
MEER BUITENOM 
EN OVER 
HOOFDROUTES 

Algemene reacties 
26. 30 km in alle woonwijken en 50km voor de doorstroomwegen 
27. Terugdringen van de autoverkeer.  
28. Leefbare en aantrekkelijke woonwijken 
29. Laten we Leiderdorp niet autoluw maken en goed blijven 

kijken dat iedereen overal kan komen en we niet alleen 
moeten omrijden. 

30. Graag een definitie van gebiedsvreemd verkeer.  
31. Voorkomen van sluipverkeer in de wijken.  
 

Algemene reacties 

• Fijn dat de keuzes uit de mobiliteitsvisie worden ondersteund. 
Uiteraard zorgen we er wel voor dat je ook met de auto van A 
naar B kunt komen in Leiderdorp. Gebiedsvreemd verkeer is 
dat verkeer op wijkwegen dat geen bestemming heeft in de 
aanliggende wijk en het verkeer op hoofdroutes dat geen 
bestemming heeft in Leiderdorp. Met de Nota wijkwegen en 
Circulatie geven we aan hoe we hieraan invulling willen geven. 
Voor sommige routes van A naar B zal dat betekenen dat de 



 
 
 
Circulatiemaatregelen 
32. Snelheidsbeperkende maatregelen op de Voorhoflaan. Met 

als doel minder motorverkeer.  
33.  Veiligheid Doeslaan/Doesbrug: autoverkeer eraf. 
34. Prioritering tussen modaliteiten nodig: hoe zorg je voor meer 

plek voor de fiets. 
35. Voldoende snelheidsremmende maatregelen nemen 
36. Liever niet de Van Diepeningenlaan als route voor 

vrachtverkeer vanwege woningen en verkeersveiligheid. 
37. Verkeerscirculatie Baanderij met voorkeursrichting. Ene kant 

erop en andere kant eraf. 
38. Stel de Droststraat weer in 2-richtingen open. 
39. Verbetering van de bebording op (onduidelijke) grijze wegen 

zoals bijvoorbeeld op de Acacialaan. 
 
Hoofdroutes 
40. Laat de Simon Smitweg geen verlengde Engelendaal worden 

maar een autoluwe straat.  

routes met de auto langer worden. Dat is de consequentie die 
bij het voorkomen van sluipverkeer hoort. 

 
Circulatiemaatregelen 

• In de Nota Wijkwegen en Circulatie werken we de 
circulatiemaatregelen voor het verkeer verder uit. Daarbij 
zorgen we voor een duidelijke prioritering tussen de 
modaliteiten en meer ruimte en veiligheid voor fietsers op 
wijkwegen. De diverse suggesties daarvoor (Voorhoflaan, 
Doesbrug, Droststraat,  Van Diepeningenlaan en Baanderij) 
nemen we in de uitwerking mee om te kunnen bepalen wat 
wel en niet mogelijk is. In de maatregelen in het 
uitvoeringsprogramma nemen we goede bebording mee. 
Zeker waar het aanpassingen betreft in de circulatie op grond 
van de Nota Wijkwegen en Circulatie.  

 
 
 
Hoofdroutes 

• Voor hoofdroutes wordt in lijn met de mobiliteitsvisie een 
snelheid gehanteerd van 50 km/uur. In het belang van 
verkeersveiligheid en herkenbaarheid/voorspelbaarheid voor 
verkeersdeelnemers voeren we de weginrichting uniform en 
consequent uit. Dit is een belangrijk uitgangspunt uit de 
Mobiliteitsvisie.  

4. BIJ NIEUWBOUW 
EERST BEWEGEN EN 
DAN BOUWEN 

Algemene reacties 
41. Toets nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen op 

fietsbereikbaarheid.  
42. CROW-normen bieden nog alle ruimte om eigen keuzes in 

parkeernormen te maken 

Algemene reacties 

• Het toetsen van de fietsbereikbaarheid van nieuwe 
ontwikkelingen is in lijn met de mobiliteitsvisie. Dit punt 
voegen we zodoende expliciet toe onder uitgangspunt 4.  

• Met de nieuwe Nota Parkeren maken we eigen keuzes in de 
parkeernormen die passen binnen de bandbreedte die de 
CROW-richtlijnen aangeven. 



5. VERLEIDEN TOT 
GEWENST GEDRAG 

Deelmobiliteit 
43. Deelauto's voelt als een kip - ei probleem. Welke rol kan 

gemeente hierin op zich nemen? 
44. Deelauto’s en mobiliteitsconcepten bovenop parkeernorm 

vraagt meer ruimte 
 
 
 
Oplaadpunten 
45. Er moeten snel meer oplaadpalen komen. 

 
 
 
 
 

Parkeren 
46. Parkeerdruk in wijken neemt toe door meer auto’s  
47. Tot 2030 heeft de gemeente geen instrument om op 

parkeerdruk te sturen.  
48. Veiligheid fietser/wandelaar verdient prioriteit t.o.v. parkeren  
49. Geen kosten voor parkeervergunning 
 

Deelmobiliteit 

• Bij nieuwbouwprojecten Bij de Zijl, Locatie Driemaster en 
Statenhof verkennen we met de ontwikkelaars de 
mogelijkheid om deelautoparkeerplaatsen aan te leggen om 
te kijken of deelauto’s aansluit bij de behoefte van de 
bewoners. Dit vraagt inderdaad extra ruimte om ook aan de 
geldende parkeernorm te kunnen voldoen.  
 

Oplaadpunten 

• We faciliteren de uitbreiding van laadpalen op basis van de 
vraag daarnaar. Daarbij zetten we in op een dekkend netwerk 
voor Leiderdorp. Wanneer dit dekkend netwerk gerealiseerd 
is, clusteren we de verdere uitbreiding bij bestaande 
laadlocaties.  

 
Parkeren 

• De parkeerdruk in de komende jaren neemt naar verwachting 
geleidelijk toe. Dat is een doorlopende trend die al tientallen 
jaren gaande is. De huidige Nota Parkeren houdt hier rekening 
mee. We hechten eraan dat bewoners en bezoekers gratis 
hun auto kunnen parkeren. Soms betekent dit wel dat het iets 
verder lopen is naar een woning of bestemming. Bij de 
inpassing van parkeerplekken letten we op de 
verkeersveiligheid, zeker wanneer het doorfietsroutes betreft. 
Nieuwbouwplannen nemen zelf de parkeernormen voor hun 
rekening. Dit heeft zodoende geen invloed op de parkeerdruk 
in de omliggende wijken.  



6. DE BASIS OP 
ORDE  

Kwaliteit bestrating 
50. Kwaliteit bestrating vraagt aandacht 
 
 
 
 
 
Handhaving 
51. Handhaving is nodig en komt niet terug in visie 
52. Handhaving op verbod brom/snorfietsen, o.a. op fietsroute 

parallel aan A4. 

Kwaliteit bestrating 

• De kwaliteit van de bestrating is een belangrijk 
aandachtspunt. In de Mobiliteitsvisie geven we het 
kwaliteitsniveau van het routenetwerk borgen en onder 
bepaalde voorwaarden afwijken van het werk-met-werk 
principe. 

 
Handhaving 

• Handhaving is geregeld via het handhavingsbeleid van 
Leiderdorp. Het inzetten op handhaving is overigens een 
redmiddel. Onze focus ligt in de mobiliteitsvisie op het 
ontwikkelen van een duidelijk verkeersontwerp. Pas wanneer 
het verkeersontwerp niet optimaal blijkt te werken is 
handhaving een (kostbare) optie. Aangezien wij in deze 
mobiliteitsvisie streven naar een overzichtelijk en duidelijk 
wegontwerp heeft handhaving hier niet de focus.  

 

 


