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Bestemd voor de raad  van d.d. 7 september 2015 
 
Vraag nr. : 1 
Onderwerp : ontbrekend voetpad Zijldijk 
Vraagsteller : Frauke Joester/GrL 
Datum : 18 augustus 2015 
 
 
Van een bewoner van de Van der Valk Bouwmanweg ontvingen we onderstaande vraag/opmerking 

gemaild: 

Op de Zijldijk te Leiderdorp vanaf de hoek bij de Zijloordkade tot aan de Vlasbaan (woonboulevard Baanderij) langs 

de Autowassette H2O Leiderdorp ontbreekt een ongeveer 25 meter lang gedeelte trottoir, bestemd voor 

voetgangers. 

Het gevolg is dat alle voetgangers - jong en oud-  kinderen, moeders met kinderwagens, ouderen met rollater, 

mensen met honden, gebruik moeten maken van het rijwielpad, waar behalve fietsers ook brommers op rijden! 

Door diverse personen is in de afgelopen jaren de gemeente Leiderdorp reeds op deze gevaarlijke situatie gewezen. 

Om een of andere reden wordt echter niets ondernomen.  

Het wachten is op het eerste ongeval. 

Deze burger heeft ook bij de gemeente melding gedaan van de onveilige situatie. Hierop heeft hij geen 

reactie meer gehad, behalve dat zijn melding doorgestuurd is naar gemeentewerken. Er is ook verder 

niets gebeurt op de locatie zelf. 

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen: 

1. Wat is de reden is voor het ontbreken van dit stukje voetpad richting Baanderij? 

Antwoord: Langs de Zijldijk is een fietspad aanwezig dat in twee richtingen bereden wordt. Langs 

de Zijldijk zijn geen voetpaden aanwezig. Alleen ter hoogte van de woningen is een langs de 

parallelweg gelegen voetpad. Voetgangers moeten inderdaad via het fietspad naar het 

parkeerterrein van De Baanderij gaan, waar overigens ook geen voetpad aan die zijde aanwezig 

is. 

Ter hoogte van de Autowasstraat H2O is geen ruimte aanwezig om een voetpad aan te leggen. 

Aan de zijde van de Autowasstraat H2O ligt het fietspad. Op het smalle groene gedeelte dat 

aanwezig is staan bomen en kasten voor nutsvoorzieningen. Aan de kant van de rijbaan is een 

smalle groenstrook aanwezig die de fysieke scheiding vormt tussen het gemotoriseerde verkeer en 

het fietspad. 



 

 

2. Erkent de gemeente dat hier sprake is van een potentieel onveilige situatie? 
Antwoord: Op het moment dat een voetpad of trottoir ontbreekt mogen volgens het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens voetgangers het fietspad of het fiets-/bromfietspad gebruiken. 
Naar onze mening biedt het fietspad voldoende ruimte om ook gebruikt te worden door 
voetgangers.  
 
Wanneer er een voetpad zou worden aangelegd, dan leidt deze naar het bedrijventerrein De 
Baanderij. De Baanderij bevat voornamelijk functies die niet gericht zijn op voetgangers, zoals een 
autowasstraat en grootschalige detailhandel. Deze functies hebben een sterke oriëntatie op het 
autoverkeer. Verwacht mag daarom worden dat het aantal voetgangers gering is.  
 
Gezien het ontbreken van het voetpad langs de Zijldijk, de landelijke verkeersregels die het 
toestaan dat voetgangers het fietspad mogen gebruiken als er een voetpad ontbreekt en het 
geringe aantal voetgangers dat hier zal lopen, komen we tot de conclusie dat er geen sprake is 
van een verkeersonveilige situatie die om aandacht vraagt. 

 
3. Is de gemeente bereid om de verkeerssituatie op deze locatie zodanig aan te passen dat 

voetgangers, fietsers (in twee richtingen) en brommers/scooters elkaar veilig kunnen passeren? 
Antwoord: Wij zijn altijd bereid een verkeersituatie te verbeteren, maar wij moeten hier 
constateren dat er fysiek geen mogelijkheden zijn om een aparte voetgangersvoorziening aan te 
leggen. Bovendien zou een dergelijk pad ook niet kunnen aansluiten op een bestaande 
voetgangersverbinding maar op het parkeerterrein van De Baanderij of op het bestaande 
tweezijdige fietspad.  Daardoor zou de situatie ook niet echt verbeteren.  En -zoals gesteld onder 
antwoord 2- moeten wij tevens constateren dat er geen sprake is van een zodanig 
verkeersonveilige situatie die beslist om aandacht vraagt. Aanpassingen zullen derhalve niet 
worden ondernomen. 
 

4. Zo ja, wanneer zullen deze aanpassingen uitgevoerd worden? 

Antwoord: Zie antwoord 3. 

En betreffende de procedure voor de afhandeling van meldingen: 
5. Wat is de reden dat de melder geen inhoudelijk antwoord kreeg op zijn melding? 

Antwoord: De vraag heeft betrekking op verschillende vakdisciplines binnen de gemeente. 

Vandaar dat verschillende ambtenaren de vragen hebben voorgelegd gekregen en ermee aan de 

gang zijn gegaan. Daarbij is onverhoopt niet duidelijk een probleemeigenaar aangewezen 

waardoor de melding na werk van betrokken ambtenaren niet naar een centrale plek is 

gecommuniceerd om vervolgens terug te communiceren naar de melder. Hieruit zal lering worden 

getrokken. Diverse andere personen waarmee wij eerder contact hebben gehad over de situatie 

ter plaatse, hebben overigens altijd een antwoord gekregen in de strekking zoals hiervoor 

geformuleerd. 

 
 


