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Naar aanleiding van de afsluiting van de Stierenbrug (vanuit richting Leiden) en het kruispunt Persant 
Snoepweg/ Acacialaan hebben wij een stortvloed aan klachten en opmerkingen ontvangen. Men 
verbaast zich met name over (het gebrek aan) communicatie en de duur van deze maatregelen.

1. Kan het college aangeven op welke wijzen naar inwoners en ondernemers, winkel- en 
bedrijventerreinen werd gecommuniceerd? En welke kanalen en termijnen zijn hierbij 
gebruikt? Ook tav de fysieke afsluitingen en bewegwijzering terzake?

2. Kan het college aangeven waarom de afsluiting zo lang duurt en juist op dit moment werd 
gepland? Het gaat hier om 1 kruispunt dat nu ruim anderhalve maand wordt afgesloten. Het 
kruispunt is cruciaal in de toch al moeilijke verkeersdoorstroom binnen Leiderdorp.



Antwoorden:

1. De voorbereidingen voor het onderhoud aan de Persant Snoepweg zijn in 2017 gestart. Op 3 
mei 2017 is dit aangekondigd.  Zodra de aannemende partij en de uitvoeringsdatum bekend 
waren, zijn de eerste berichten vanaf oktober 2017 gepubliceerd in Gemeente aan Huis, op 
de website en via schriftelijke en mondelinge communicatie richting de stakeholders. Met 
o.a. de hulpdiensten en het ziekenhuis is mondeling overleg geweest over de planning, om 
bereikbaarheid voor hen te waarborgen. (zie bijlage 1 het totaaloverzicht van de 
communicatieberichten).

Als voorbereiding op dit project hebben wij alle actoren in beeld gebracht met een analyse. 
De vraag om op basis van deze analyse een communicatieplan op te stellen en met 
omgevingsmanagement uit te voeren, maakte onderdeel uit van de uitvraag richting de 
inschrijvende partijen.  De ondernemers in en rondom de Persant Snoepweg, zoals Baanderij, 
Wooon, Santhorst en Winkelhof zijn hierin expliciet benoemd. Vanaf de start van dit project is 
er veelvuldig en op meerdere vlakken gecommuniceerd. Een overzicht is in bijlage 2 
toegevoegd. Tevens staan hierin de momenten wanneer en wie is benaderd door 
(A) afstemming, (M) mail en/of (T) telefoon.

2. De werkzaamheden aan de Persant Snoepweg moeten in fases worden uitgevoerd omdat de 
bereikbaarheid voor gebruikers geborgd moet blijven. Leidend hierin is de bereikbaarheid van 
het ziekenhuis en het advies vanuit de brandweer, politie en het openbaar vervoer. Wij 
stemmen af met andere partijen, zoals de buurgemeenten, Rijkswaterstaat en de Provincie. 
Ook is in de planning en fasering rekening gehouden met evenementen (zoals de Leiden 
Marathon). 

De duur van het project is zowel gebaseerd op bereikbaarheid en afstemming, als op de 
technische uitvoering. Op grote delen van de kruising is het noodzakelijk dat de gehele 
asfaltconstructie tot aan de fundering opnieuw gerenoveerd wordt. De  bandenlijnen aan de 
zijkanten en midden-geleiders zijn vervangen. Ook worden de (detectie)lussen en kabels voor 
de verkeersregelinstallaties en riolering vernieuwd. Verder is in dit project (waarvan dit de 
laatste fase is) gekozen voor reguliere werktijden. Alleen de asfalteringswerkzaamheden 
worden in de nachten uitgevoerd om overlast voor omwonenden te beperken. 

Leiderdorp heeft een relatief klein areaal. Elke afsluiting raakt hier letterlijk het gehele dorp. Er is veel 
aandacht besteed aan de communicatieaanpak en uitvoering. Helaas zijn consequenties en de impact 
van de laatste fase (kruising Acacialaan) niet concreet genoeg benoemd, zoals bijvoorbeeld: ‘De 
Leiderdorpse Brug dicht’ en is de aanpak naar de stakeholders in deze fase niet uitgepakt zoals 
bedoeld. 

Wij begrijpen de impact die dit heeft. De ervaringen die wij hieruit halen betekenen voor ons dat wij 
in het vervolg scherpere afspraken maken met uitvoerende partijen en strakker toezicht houden op 
de uitvoering. 



Bijlage 1 -  Communicatiemiddelen en momenten:

 Projectenpagina 
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/groot_onderhoud_persant_snoepweg/ 
(oftewel www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg) 

 Gemeente aan Huis (GAH)
16 mei 2018
9 mei 2018
2 mei 2018
25 april 2018
18 april 2018
21 maart 2018
21 februari 2018
14 februari 2018
17 januari 2018
10 januari 2018
4 januari 2018
week 46 (15 november 2017)
week 45 (krant 8 november 2017)
week 44 (krant 1 november 2017)
week 43 (krant van 25 oktober 2017)
week 42 (krant van 18 oktober 2017)
week 41 (krant van 11 oktober 2017)
week 40 (krant van 4 oktober 2017)

 Website
Alles wat wij publiceren in Gemeente aan Huis, staat diezelfde week ook op 
www.leiderdorp.nl onder nieuws. 

 Social media (facebook,twitter, instagram, linkedin)
Voor onze social media geldt hetzelfde als voor de website. Alles wat wij publiceren in 
GAH zetten we ook op onze sociale media. En wordt ook nog herhaald in die week.

 Nieuwsbrief (www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief)
Zelfde als bij website en social media

 Infomasten
We hebben vanaf het begin van de werkzaamheden deze tekst op de digitale 
infomasten geplaatst ‘werkzaamheden Persant Snoepweg’, kijk op 
www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg’.

http://www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg
http://www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief
http://www.leiderdorp.nl/
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_40_653480
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_41_655911
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_42_654100
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_43_654271
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_44_654923
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_45_655236
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_46_655845
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_1_2018_658362
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_2_2018_658711
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_3_659186
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_7__2018_662043
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_8_2018_662946
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_12_2018_665285
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_16_668396
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_17_669046
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_18_669988
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_19_670976
https://www.leiderdorp.nl/bestand/gemeente_aan_huis_week_20_671432
http://www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/groot_onderhoud_persant_snoepweg/


Bijlage 2 -  Doelgroep-analyse – stakeholders communicatie PS-weg






