
Inspreektekst Richard op het Politiek Forum 15 november 2021 bij “LRN Oude Spoorbaan”

Voorzitter, ook ik spreek namens een actieve groep bewoners uit Leyhof maar ook uit Buitenhof.

De vorige spreker gaf al aan dat het begrip maximum snelheid op een wel heel vreemde manier is 

benaderd. Dat maakt het des te meer noodzakelijk dat over die maximum snelheid en de handhaving 

ervan nu heldere afspraken worden gemaakt. En dat die vervolgens ook worden nageleefd.

De door D66 ingediende en door de voltallige raad gesteunde motie is klip en klaar. Weginrichting én 

handhaving moeten zeker stellen dat aan de maximum snelheid wordt voldaan. Gezien de resultaten 

in het rapport van Goudappel wordt daar nu nog niet aan voldaan, zoals ook de vorige spreker al 

aangaf.

We hebben daarom een aantal concrete suggesties voor u:

1. In het voorstel zit nu een Smiley-bord. Wij constateren met genoegen dat besloten is deze 

borden in beide rijrichtingen te plaatsen.

2. In het rapport wordt gemeld dat versmalling van de middenberm een remmend effect heeft 

op automobilisten. We stellen daarom voor de middenberm van 2,5 m verder te versmallen, 

zonder overigens de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. Zeer waarschijnlijk leidt dat ook 

nog tot een verdere kostenbesparing

3. Nabij de rotonde N445/N446 komt een zogeheten “poortconstructie” met ook een 

aanduiding “70” op de weg. Wij stellen voor dit te wijzigen in “Max 70” en deze aanduiding 

op meerdere plaatsen op de weg aan te brengen, zeker ook bij de brug over de 

Dwarswatering.

4. Analyseer na 3 maanden de snelheidsmetingen die via de smiley borden worden gedaan. Leg 

nu reeds vast dat aanvullende maatregelen zullen volgen als de maximum snelheid door 

meer dan 15% van het verkeer wordt overschreden. Dit percentage 15% is veel duidelijker 

dan de vage begrippen “vaak” of “regelmatig” die bij de beantwoording van de raadsvragen 

is gebruikt.

5. In geval van meer dan 15% overschrijding ligt plaatsing van flitspalen voor de hand, een 

uiterst effectieve maatregel. In Leiden gebeurt dat ook binnen de bebouwde kom. Geld kan 

het probleem niet zijn want de reconstructie van de Oude Spoorbaan blijkt € 6 miljoen 

goedkoper dan begroot

Zoals al door anderen gezegd doen wij een klemmend beroep op de raad om de eigen motie serieus 

te nemen en zo tevens het vertrouwen van burgers in de politiek te herstellen.

Voorzitter, ik wens u vanavond veel wijsheid.


