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In het Leiderdorps Weekblad van 28 maart j.l. staat een verslag van een aanrijding op de kruising 
Engelendaal-Heinsiuslaan. In dat verslag wordt een woordvoerder van de gemeente geciteerd. 
Door deze woordvoerder werd gezegd: “Wel is het de bedoeling dat op korte termijn de hele 
Engelendaal wordt aangepakt, waarbij ook op het kruispunt verbeteringen doorgevoerd kunnen 
worden. De kern hiervan is de vervanging van de verkeerslichten in combinatie met 
linksafstroken” 
 
Deze maatregel wordt, naast vele andere, genoemd in het Uitvoeringsplan IVVP. In de 
Commissie Ruimte is over dit uitvoeringsplan gesproken en hebben de fracties hun prioriteiten 
benoemd. Met name over welke maatregelen er op het Engelendaal zullen worden genomen 
wordt nog gestudeerd en bestaan vele opvattingen. In ieder geval is duidelijk dat er over het 
Uitvoeringsplan IVVP nog geen enkele besluitvorming heeft plaatsgevonden. 
 

1) Hoe kan de woordvoerder van de Gemeente nu stellen dat het de bedoeling is bepaalde 
maatregelen te treffen, terwijl de Raad nog geen enkel besluit heeft genomen? 

 
Beantwoording: Mogelijk geeft het woordje ‘bedoeling’ een verkeerd beeld. De gemeente 
vindt verkeersveiligheid belangrijk. In het uitvoeringsplan IVVP heeft zij een plan 
gepresenteerd om deze situatie (het knipperen van de verkeerslichten ‘s avonds) tot het 
verleden te laten behoren. Eenieder is bekend dat de Raad hier nog een besluit over dient te 
nemen. 
 
 
2) Klinkt in de uitlatingen van de woordvoerder van de Gemeente een voorkeur van het 

College door? 
 
Beantwoording: Het College refereert enkel en alleen naar reeds genomen Collegebesluiten 
(uitvoeringsplan IVVP) en Raadsbesluiten (IVVP 2009). Het College acht de hierboven 
genoemde plannen wenselijk om tot een verbetering van de verkeersveiligheid te komen. 

 
 
 


