
 

Reactie commissie ruimte betr. IVVP 28 augustus 201 2   
 
Geachte leden van de commissie Ruimte, 
 
Namens de Bewonersvereniging Holtlant reageer ik op  uw discussie en voorgenomen besluit 
omtrent het IVVP, specifiek het handhaven van het v rachtwagenverbod op de Van der Valk 
Bouwmanweg voor verkeer komende vanaf de Leiderdorp se brug richting de Baanderij. De 
toezegging om dit vrachtwagenverbod alsnog te handh aven vraagt naar ons idee om 
uitgebreide maatregelen om verkeer zoveel mogelijk buitenom Leiderdorp te sturen.  
 
Het handhaven van het vrachtwagenverbod op de Van der Valk Bouwmanweg vergroot de veiligheid 
en de rust voor de bewoners van o.a. de Zijldijk, maar heeft pittige gevolgen voor bewoners langs de 
Persant Snoepweg tot en met het kruispunt Engelendaal. De discussie in de laatste vergadering van 
28 augustus thuis nog eens rustig via die mooie website gadeslaand, krijgen wij het stellige idee dat 
de toezegging nogal vlot is gedaan. Wij willen graag enkele kanttekeningen plaatsen. 
 
Het vele verkeer (recente aantallen onbekend??) zal natuurlijk ergens naartoe moeten en niemand wil 
het dichtbij de woon- danwel de schoolomgeving. Dus hebben we allemaal belang bij goede 
richtingaanwijzers en andere middelen die het verkeer buitenom kunnen stimuleren. 
 

1. Verkeer vanaf N11 uit oostelijke richting en A4 uit het zuiden moet gestimuleerd worden 
vanaf de snelweg de afslag Bospoort te nemen en via  de N446 buitenom richting de 
Baanderij te rijden. Daarmee hebben we dan hopelijk de grootste aantallen zwaar verkeer te 
pakken. Deze maatregelen (zowel langs de weg als voor tomto m etc.) moeten dus in het 
IVVP worden opgenomen, alsmede de investeringen die  erbij horen. 

  
2. En als die maatregelen niet genomen (kunnen) wor den, wordt het vrachtwagenverbod 

op de Van der Valk Bouwmanweg dan alsnog opgeheven?    
 

Wij constateren dat een meerderheid van de commissie en de raad zich in handhaving van het 
vrachtwagenverbod op de Van der Valk Bouwmanweg kan vinden.  
 

3. Wij pleiten er voor om vóór uitvoering van het I VVP metingen en tellingen te verrichten, 
zodat we elkaar daar later over kunnen aanspreken.  

 
4. Graag willen wij ook weten of en op welk moment er geëvalueerd wordt en welke 

compenserende maatregelen er mogelijk zijn indien m ocht blijken dat de overlast toch 
te zeer verergert.  
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