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Beste

Conform de gedane toezegging van 15 februari 2007, bevestigen wij de beslissingen die
genomen zijn met betrekking tot de aanleg van de Parallelweg in de omgeving van Holflant.
ln onze brief gedateerd 11 oktober 2004 ztln de onderstaande beslissingen reeUs
gecommuniceerd:

1. Op de Simon Smitweg Zuid (verlengde Engelendaal) wordt een vrachtwagenverbod
ingesteld (met uitzondering van bestemmingsverkeer voor Simon Smítweg Zuid en
Hoogmadeseweg);

2- De Simon Smitweg Zuid (verlengde Engelendaal) zal uitgevoerd worden in Zeer Stil
Asfalt;

3. Vanaf de Parallelweg zal naar de Simon Smitweg Zuid een inrijverbod voor
vrachtwagens gelden (met uitzondering van bestemmingsverkeer gemeentewerf,
brandweer, EHD);

4. Op de Hoogmadeseweg zal een maximum snelheid van 30 km/u worden ingevoerd, in
combinatie met een vrachtwagenverbod (met uitzondering van bestemmingverkeer);

5 Buslijnen zullen omgeleid worden via parallelweg en persant snoepweg;
6. Het inrijden van de Simon Smitweg Zuid vanaf de paralletweg word.t doór de

vormgevÍng van het ontmoedigd.

Naar aanleiding van het overleg met enige bewoners van Holtlant die bezwaar hebben
gemaakt tegen de Parallelweg, is in de collegevergaderingen van 7 november 2006 en S
december 2006 door het college bovendien beslist dat "eénrichtingsverkeer op de Simon
Smitweg (verlengde Engelendaal) leidraad ís voor de verkeersindèling van hei
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bestemmingsplan W4". Dit betekent dat eenrichtingsverkeer zal worden gerealiseerd ter
hoogte van de brandweerkazerne, richting de Parallelweg.
Dit is overigens middels een gezamenlijk persbericht van de gemeente Leiderdorp en de
bezwaarmakers tegen de Parallelweg op 15 januari 2007 bekendgemaakt.

Bezwaarmakers en de bewonersvereniging Holtlant zullen bij de uitwerking van dit wegdeel
worden betrokken.

Te zijner tijd zullen de betreffende verkeersbesluiten nog separaat worden genomen.

De toepassing van geluidsschermen zal in samenspraak met de woonw'ljk Holtlant worden
ondezocht.

Voor de goede orde merken wij op dat een en ander wordt toegezegd onverminderd de
publiekrechtelijke taken en verplichtingen van de gemeente.

In de veronderstelling u conform afspraak te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

hoogachtend,

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris, de burgemeester,
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