
Inspraak van Adrianne Lamain Gutow, Comité Zijldijk, naar aanleiding van de brief d.d. 

11.02.2013 betreffende de Voortgang Uitvoeringsplan IVVP, gezonden door het College van B&W 

van de Gemeente Leiderdorp aan de Gemeenteraad van Leiderdorp. Genoemd schrijven is onder 

punt 15: Ingezonden Stukken opgenomen op de agenda van de raadsvergadering op 18 Maart 2013.  

 

Geachte Aanwezigen, 

 

 

Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan IVVP betreft het al dan niet opheffen van het 

verbod op vrachtverkeer op de Van der Valk Boumanweg. De Raad heeft hierover op 10 September 

2012 een motie aangenomen. De strekking van deze motie is het doen van onderzoek naar de 

gevolgen van het opheffen van genoemd verbod. Het onderzoek beperkt zich niet alleen tot 

verkeerstellingen, maar brengt met name ook zaken als overlast door geluid en luchtvervuiling ter 

plaatse van de naastgelegen woningen in kaart. 

 

De eerste kanttekening die ik bij bovengenoemde brief van het College aan de Raad wil maken is 

dat Leiden als eerste inzage heeft gekregen in de uitkomsten van dit onderzoek en om een reactie is 

gevraagd. Deze procedure gaat dus geheel voorbij aan uw motie. U, de Raad,  heeft namelijk 

gevraagd om dit verkeers-onderzoek, en om over de resultaten ervan binnen afzienbare tijd te 

worden geinformeerd. Het is bestuurlijk ongepast, onjuist en onzuiver dat de Gemeente Leiden 

inzage heeft voordat uw Raad hierover een oordeel kan uitspreken. Uw Raad vertegenwoordigt 

namelijk als het goed is de bewoners van Leiderdorp en Leiden kan in dit bestuurlijke proces geen 

enkele rol spelen. 

 

Gelet op deze gang van zaken heb ik de volgende procedurele en inhoudelijke opmerkingen en 

vragen: 

 

I. Ik als bewoner van Leiderdorp zou menen dat uw raad nu over alle onderzoeksgegevens wil 

beschikken en niet pas na een reactie uit een naburige gemeente. U, Raad van Leiderdorp, 

gaat hier namelijk over. Het is uw  motie. 

II. Raad, bedenkt u zich wel dat u in de eerste plaats in de Raad bent gekozen door de bewoners 

van Leiderdorp en dat u hun belangen dient te behartigen, die ten allen tijde zwaarder 

behoren te wegen dan die van een buurgemeente. 

III. Welk gewicht gaat u eigenlijk toekennen aan de reactie van Leiden, gelet op het 

voorgaande? 

IV. Vooruitlopend op de door u nog te voeren inhoudelijke discussie, er is een heel goed 

alternatief voor het opheffen van het vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg. 

Dit is de route buitenom (N445, N446) die niet door een woonwijk loopt. 

V. Gelet op het aanmerkelijk betere alternatief dat beschikbaar is, zou het van onbehoorlijk 

bestuur getuigen om het vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg op te heffen 

en het vrachtverkeer in een woonwijk toe te laten. 

VI. Ook alvast vooruitlopend op de inhoudelijke discussie merk ik op dat het u welbekend is dat 

het onoverzichtelijke kruispunt Spanjaardsbrug/Van der Valk Boumanweg/Zijldijk met het 

drukke overstekend fietsverkeer in beide richtingen over de jaren al zijn tol heeft geeist.  

VII. Tot slot wil ik u eraan herinneren dat dit gewraakte vrachtwagenverbod destijds met 

redenen omkleed is ingesteld. Het zo gemakkelijk, luttele jaren later, terugdraaien van een 

raadsbesluit draagt niet bij aan het vertrouwen van de burger in de politiek. 
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Adrianne Lamain Gutow 

Comité Zijldijk 

                                                         



 

 

 


