
Beleid Gemeente 
Cluster Ruimte 
(071)54 58 528 
rvdloo@leiderdorp.nl 

cluster Ruimte Leiderdorp 
(071)54 58 528 r 

Van Lennepdreef groep 
De heer J.F.C. Atkins 
Van Lennepdreef 46 
2353 NL LEIDERDORP 

VERZONDEN 2 2 AUG. 2012 
datum : 21 augustus 2012 
kenmerk :2012U02115 
betreft : brief verkeersmaatregelen Winkelhof 

Geachte heer Atkins, 

Op 15 augustus heeft u een brief gestuurd met enkele vragen omtrent de voorgenomen 
verkeersmaatregelen rondom het Winkelhof. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

Zoals u weet zijn wij al vele jaren met plannen voor een goede/betere verkeersafwikkeling van 
alle verkeer in Leiderdorp bezig. 
Dat heeft geleid tot de uitvoering van de rondweg (Oude Spoorbaan) en de vaststelling door 
de gemeenteraad in 2009 van het Integraal Verkeers- en Vervoersplan ( IWP) . Voor de 
concrete uitvoering daarvan zijn voorstellen aan de raad voorgelegd die tot op heden op 
onvoldoende (financiële) steun konden rekenen. Thans ligt het voorstel aan de raad voor om 
de belangrijkste (knel-)punten aan te pakken en daarvoor budget beschikbaar te stellen. 
Daarmee wordt tevens voldaan aan het verzoek van de Raad van State om de reeds bij de 
ontwikkeling van de plannen voor uitbreiding van Winkelhof opgestelde verkeersmaatregelen, 
qua uitvoering, zeker te stellen. 

Wijziging kruispunt Heinsiuslaan/Engelendaal 
In de berekening omtrent de vormgeving van de aansluiting van de Heinsiuslaan op het 
Engelendaal is reeds rekening gehouden met de verwachte druk ten gevolge van de 
uitbreiding Winkelhof, inclusief de parkeergarage aan de Heinsiuslaan. In het rapport wordt 
geconcludeerd dat de gekozen vormgeving zorgt voor een goede doorstroming op het 
kruispunt. 

In antwoord op uw tweede vraag. Ja, de Gemeente zet in op het in stand houden van het 
Engelendaal met 2x2 rijstroken. 
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Gevolg van nieuwe parkeergarage aan de Heinsiuslaan op het verkeer aldaar 
Zoals reeds bij het vorige kopje beantwoord is rekening gehouden met alle 
verkeersbewegingen op de Heinsiuslaan, mede ten gevolge van de parkeergarage. Dit aantal 
verkeersbewegingen wordt overigens beperkt vanwege verkeersmaatregelen aan de 
Voorhoflaan. Bovendien zal de wijziging van de interne routing in de bestaande 
parkeergarage het aantrekkelijker maken om de "hoofdentree" aan de zijde van het 
Engelendaal te gebruiken. Er zullen dus geen additionele, niet voorziene of extra gevolgen 
optreden. 

Fietspaden op de Heinsiuslaan 
De Heinsiuslaan is gecategoriseerd door de gemeente als een gebiedsontsluitingsweg. 
Volgens de inrichtingsadviezen van Duurzaam Veilig dient hier een vrijliggend fietspad 
gerealiseerd te worden. Hiervoor is simpelweg niet overal de ruimte en/of het geld voor. 
Daarom heeft de Gemeente besloten om de huidige situatie te handhaven. Dit acht de 
gemeente acceptabel omdat er (gelukkig) geen ernstige ongelukken gebeuren/gebeurd zijn. 
De huidige situatie is niet optimaal, maar wel acceptabel. 

Fietspaden op de as Van Alphenstaete-Santhorst 
In goed overleg met alle betrokkenen is het schetsplan tot stand gekomen en door de raad 
geaccordeerd en in het bestemmingsplan Nieuw Centrum vastgelegd. Veel fietspaden leiden 
naar het centrum als bestemming op zich. Fietsers met een andere bestemming kunnen daar 
aan meerdere kanten omheen fietsen. 

Het gebruik van (de locatie) Statenhof 
Wij zullen ons inspannen om de thans aanwezige leegstand te beperken en in overleg treden 
met de eigenaar over een passende bestemming. Dit is echter een zeer onzekere factor en tot 
op heden is de in het verleden meermaals gezochte samenwerking vruchteloos gebleven. 
Wereldhave is overigens ook niet voornemens haar plannen in de richting van uw alternatief 
aan te passen en heeft daar alle argumenten al meerdere malen zowel schriftelijk als 
mondeling voor aangegeven. Zoals u weet zouden ook (andere) omwonenden tegen een 
dergelijke wijziging zijn, zo bleek uit een enquête van de Omwonende Vereniging 
Centrumplein (OVC). 

Conclusie 

Gelet op het vorenstaande delen wij uw conclusie niet. 

Hoogachtend, 
burgemeéster en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

ster en wethouders, 

it Schouten L.M. Driessèn-Jansen 
burgemeester 


