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Onderwerp        : Verkeerslichten Acacialaan 
       
Vraagsteller                           : VVD / Willem Joosten 
  
Datum                                    :  11 april 2016 
 
 
Verkeerslichten kruising Acacialaan / Persant Snoepweg / Van der Valkboumanweg. 
 
De VVD heeft de afgelopen weken geconstateerd, dat het verkeer op de Acacialaan, Hoogmadeseweg en 
Prins Willem Alexanderlaan richting kruising  Persant Snoepweg compleet vastloopt als gevolg van het feit 
dat het stoplicht linksaf richting Leiden soms langer dan 10 minuten op rood blijft staan. Dit, terwijl al het 
andere verkeer uit de overige richtingen in de tussentijd wel vier tot vijf keer groen krijgt. Dit leidt er onder 
andere toe dat veel auto’s en bussen die linksaf willen massaal door rood rijden of via de rechtdoor strook 
alsnog linksaf slaan. De VVD vindt dit een onwenselijke en bovenal gevaarlijke situatie. 
 
Vragen: 
 
1.Is het college bekend met deze situatie? 
Antwoord: Ja, het college is bekend met deze situatie. 
 
Zo ja, 
2. Wat voor een actie heeft het college hierop ondernomen? 
Antwoord: Door een kleine wijziging in het programma is een ongewenst effect opgetreden. Deze fout 
wordt nu hersteld in de software. We verwachten dat dit deze maand (april) verholpen zal zijn. 
 
3. Is er contact opgenomen Arriva over de problemen en het feit dat hun chauffeurs verkeersovertredingen 
begaan? 
Antwoord: De chauffeurs begaan geen overtreding. Zij hebben een ontheffing van de gemeente om de 
rechtdoorbaan te gebruiken voor linksaf. Dit is al sinds lange tijd (jaren) de situatie. Op de Acacialaan staat 
hiervoor een mast met indicators die aangeeft welke baan ze dienen te gebruiken. Dit is ook overigens de 
reden dat een klein deel van de busbaan is gehandhaafd. 
 
4. Is de politie op de hoogte gesteld van het feit, dat de verkeersregels op deze kruising met regelmaat  
worden overtreden? En zo ja, wat voor een actie wordt daarop ondernomen?  
Antwoord: Daar de chauffeurs geen overtreding begaan, is hiervan geen sprake. De constatering dat 
auto’s door rood licht rijden hebben wij doorgegeven aan de politie. 
 
Zo nee, 
5. Wat en binnen welk tijdsbestek is het college van plan om de problemen te onderzoeken en op te 
lossen? 
Antwoord: Zie beantwoording van vraag 2. 


