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Afdoening: 
Geachte leden van de Raad van Leiderdorp, 

Wij schrijven u deze brief, omdat het college van B&W in het geheel niet is tegemoet gekomen 
aan onze bezwaren tegen de (concept) voorstellen aan uw Raad zoals verwoord in onze brief d.d. 
15 augustus 2012, aangevuld met onze inspreektekst in de vergadering van de Commissie 
Ruimte gehouden op 28 augustus 2012. Het betreft onze voorstellen om de verkeersveiligheid 
voor fietsers op de Heinsiuslaan te verbeteren. 

De Heinsiuslaan is een gebiedsontsluitingsweg. Dat houdt in dat voor fietsers aan de (landelijke) 
normering dient te worden voldaan, in casu vrij liggende fietspaden. 
Zeker nu met het bestemmingsplan Nieuw Centrum ook de huidige verkeerssituatie op de schop 
wordt genomen is dit een goede gelegenheid om aan de normering te voldoen en daardoor 
impliciet de veiligheid voor de fietsers op Heinsiuslaan op een aanvaardbaar peil te brengen. 

Het college probeert met twee (onzuivere) redenen de noodzaak voor verbetering van de 
verkeersveiligheid tegen te houden. Dat er tot nu toe (bijna) geen ongelukken zijn gebeurd 
waarbij slachtoffers zijn gevallen is geen reden om de veiligheid niet op een aanvaard niveau te 
brengen. Moet eerst het kalf verdronken zijn, voordat men de put dempt? 

Zoals wij in ons schrijven aan het college hebben uitgezet doet de nieuw te bouwen 
parkeergararage met 350 plaatsen (zoals bekend zijn wij in principe tegen de bouw van dit 
monstrum op de Heinsiuslaan) de hoeveelheid verkeersbewegingen op de Heinsiuslaan 
aanmerkelijk toenemen. Om deze reden is de noodzaak om de verkeersveiligheid, m.n. voor 
fietsers, te verbeteren des te prangender. 

Dat de verbetering van de verkeersveiligheid te duur zou zijn is al helemaal geen reden om de 
onveiligheid op deze drukke (en drukker wordende) laan dan maar te laten voor wat het is. 
Wereldhave heeft aangegeven tientallen miljoenen euro's te willen investeren in het Nieuwe 
Centrum; aan de gemeente de taak om het deel van het bedrag dat zij daarvan ontvangt nuttig te 
besteden 
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Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief op (datum) ... 
welke door u persoonlijk aan de receptie van het gemeentehuis van Letc1"' even. 


