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In de evaluatienota IVVP 2003-2018 is een stoplichtentabel opgenomen over de stand van zaken van de 

fietsnota. Aan de hand van een aantal voorbeelden hebben wij vragen over de actualiteit van deze tabel. 

1. Nummer 7 van de tabel gaat over de situatie op de Touwbaan.  In de planning wordt aangegeven 

dat het onderzoek in 2016 heeft plaats gevonden en de uitvoering in 2017. Kan worden 

aangegeven wat de actuele status hiervan is aangezien er naar onze waarneming niets is 

gebeurd?

2. Nummer 13 van de tabel gaat over voorziening voor fietsparkeren bij Winkelhof. Aangegeven 

wordt dat dit onderdeel is van de gesprekken over de uitbreiding van Winkelhof. Hoe wordt 

ervoor gezorgd dat fietsparkeren onderdeel blijft van de gesprekken met Winkelhof? Wat is de 

actuele status van deze gesprekken met betrekking tot fietsparkeren?

3. Nummer 32 gaat over uitbreiding fietshekken bij sportverenigingen. Onderzoek hierover heeft 

plaats gevonden in 2015 en uitvoering stond voor 2016. Is de uitvoering van deze uitbreiding nog 

actueel en kan worden aangegeven wat de laatste stand van zaken is.

4. Bovenstaande voorbeelden geven aan dat wij vragen hebben over de actualiteit van de tabel. Kan 

het college aangeven hoe wij deze tabel moeten interpreteren en indien mogelijk zouden wij 

graag een update van deze tabel willen zien.

De tabel is destijds opgesteld naar aanleiding van de behandeling van de Fietsnota 2014-2020 in de raad 
van Leiderdorp op 9 december 2014. Bij de behandeling is toen een amendement van D66/CDA en een 
motie van GroenLinks aangenomen. De tabel geeft de invulling aan het amendement en de motie. Deze 
zijn aan de raad verzonden op 19 juni 2015. Hierin is tevens een planning opgenomen. 
In het kader van de onderhavige evaluatie van het IVVP is ook de stand van zaken van de 
fietsmaatregelen met de zogenaamde stoplichtentabel  gepresenteerd. Zoals uit de stoplichtentabel 
blijkt, staan de verschillende projecten op de rol voor uitvoering. 
Bij de behandeling van de jaarrekening 2017 bent u geïnformeerd over de voortgang van de Fietsnota. 
Voor de financiering van projecten en de uitvoering van maatregelen wordt aansluiting gezocht bij andere 
projecten (infrastructuur, riolering, gebiedsontwikkeling). Dit heeft tot gevolg dat temporisering  in de 
uitvoering van bedoelde projecten direct doorwerkt op fietsprojecten. Voorbeelden zijn de ontwikkeling 
rondom Winkelhof in relatie tot fietsparkeren (zie vraag 2),  de gebiedsvisie Baanderij in relatie tot de 
hoofdfietsroutes Leiderdorp-Leiden (zie vraag 1) en de warmterotonde Engelendaal en de verbetering 
van fietspaden langs de Engelendaal. 
 Voor wat betreft de uitbreidingsplannen Winkelhof kan worden gemeld dat we in gesprek zijn over het 
opknappen van het plein. Daarbij zijn ook de fietsenstallingen een aandachtspunt.  Het college wil niet 
wachten op definitieve plannen voor de oude gemeentehuislocatie en wil dit jaar nog de herinrichting 



van het plein oppakken. Zodra de plannen concreter zijn, zullen de raad en stakeholders hierbij nauw  
worden betrokken.  
Diverse zelfstandige fietsprojecten staan nog op de planning voor 2019 en verder (zie vraag 3). 
Dit hangt samen met de extra capaciteit die hiervoor in 2019 is aangetrokken. 
   
De mobiliteitsvisie zal richting geven aan uit te werken opgaves waaronder fietsprojecten. In dat kader 
zullen projecten opnieuw worden geprioriteerd.   


