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Het CDA heeft de volgende vragen bij de mobiliteitsvisie: 

 

1. Interactieve beleidsontwikkeling 

In de visie wordt aangegeven dat de visie is besproken met belanggroepen. 

 Is de visie ook afgestemd met de adviesraad sociaal domein? 

De adviesraad sociaal domein heeft op onze uitnodiging deelgenomen aan de 

mobiliteitstafels voor belangengroepen.  

 Zo ja, hadden zij nog specifieke adviezen? 

De vertegenwoordiging van de adviesraad had geen specifieke adviezen. Er is vooral 

aandacht gevraagd voor mindervaliden en inclusiviteit. 

Hun inbreng is integraal meegenomen in de opbrengstennotitie die ook met hen is 

gedeeld.  

 

Zoals ook aangegeven in de voorkeursmodaliteiten, is veel fietsverkeer, snelfietsverkeer en ander 

verkeer een regionale zaak. 

 In hoeverre is deze visie afgestemd met gemeente Leiden? 

Gemeente  Leiden is ambtelijk betrokken bij de mobiliteitstafels voor interne en externe 

beleidsmedewerkers. Tevens is ambtelijk afstemming en uitwisseling (expertmeeting) 

geweest tussen de  beleidsadviseurs van  de nieuwe mobiliteitsnota van Leiden en die 

van de  mobiliteitsvisie van Leiderdorp.  

 Heeft er ook afstemming plaatsgevonden met de provincie, bijvoorbeeld op gebied van 

snelfietspaden? 

De afstemming met de provincie Zuid-Holland op het gebied van snelfietspaden (routes) 

heeft op hoofdlijnen en qua beleidsuitgangspunten plaatsgevonden.  Bij de uitwerking 

van de mobiliteitsvisie zal een vertaalslag in een nieuwe sectorale langzaam verkeersnota 

worden gemaakt, die wordt afgestemd met de regio en  het provinciaal beleid.  In dat 

kader zal tevens de huidige Fietsnota 20012-2022 worden geactualiseerd.  

   



 

2. Fiets en Voetganger voorop 

In de visie wordt gesproken over hoogwaardige routes voor voetgangers met utilitaire 

voetgangersroutes.  

 Wat maakt deze voetgangerspaden anders dan de gewone voetgangspaden? 

De ambitie en het voorgesteld beleid is om voor utilitaire voetgangersroutes een 

constante beheerkwaliteit aan te houden en dit ook te monitoren. Aan de ontwikkeling 

van missing links in dit voetgangersnetwerk zal prioriteit worden gegeven.    

 

In figuur 11 worden de doorfietsroutes en lokale fietsroutes aangegeven. Deze kaart bevat 

doorfietsroutes en lokale fietsroutes. De fietsroutes staan getekend betreffen soms wegen 

zonder specifieke fietspaden of stroken en er zijn ook huidige fietsroutes die niet op de kaart zijn 

aangegeven. 

 Bijv. langs de Dwarswetering tussen Oude Spoorbaan en Buitenhoflaan loopt nu een 

fietspad/wandelpad. Dit staat nu alleen aangegeven op de voetgangersroutes. Betekent 

dit dat dit fietspad verdwijnt? 

Nee. In het kaartbeeld zijn alleen primaire en secundaire routes aangegeven die een rol 

spelen op netwerkniveau en waar we mogelijk mee aan de slag gaan. De overige 

bestaande fiets- en  wandelpaden blijven in stand.  

 Zo ja, voor welke andere fietsroutes geldt dit nog meer? 

Niet van toepassing. 

 Indien er een fietsroute loopt op een gewone weg, bijv. de Bloemerd, betekent dit dat er 

aanpassingen zullen komen? 

Ja, dat is het voorgestelde beleid. Onze  ambitie is om overal waar in het netwerk 

verbindingen ontbreken, deze aan te vullen en compleet te maken.  

 

3. Autoverkeer 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsontsluitingswegen en wijkwegen. 

 Wat zijn de criteria om een weg te benoemen tot gebiedsontsluitingsweg of tot wijkweg? 

Een gebiedsontsluitingsweg of hoofdroute heeft een duidelijke netwerkfunctie en 

faciliteert het doorgaand wijk overstijgend verkeer. De doorstroming van het intensieve 

verkeer en de verbinding van gebieden staat hierbij centraal. Kenmerkend  zijn  ook  

aparte fietsstroken of fietspaden.  

 Tot wijkwegen  behoren die wegen die qua ligging in het netwerk,  intensiteit, OV-

verkeer en hulpdiensten  niet als erftoegangsweg functioneren en naast  de 

verblijfsfunctie een verzamelfunctie op wijkniveau voor de direct aanliggende 

woonwijken hebben.  

 


