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Onderurerp: Reactie op ontwerp-mobiliteitsplan door belangengroep Van der Valk Boumanweg

Geachte raadsfractieleden,

hierbij ontvangt u een afschrift van een brief die wij als belangengroep Van der Valk Boumanweg
aan het college van B&W hebben verstuurd. Het betreft een reactie op de ontwerp-mobiliteitsvisie,
welke is geagendeerd voor besluitvorming in de raadsvergdaering van 18 november as.

Met deze brief vragen wij het college om aandacht in de verdere besluitvorming voor de ongezonde
en onveilige verkeerssituatie die wij als bewoners van de Van der Valk Boumanweg ervaren. De brief
spreekt verder voor zich.

Wij hopen dat uw fractie zich hierover wil buigen en in verdere beraadslaging zal meenemen.
Uiteraard zijn wij van harte bereid om een en ander verder aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Mede namen



Belangengroep Van der Valk Boumanweg
Contactadres:

F

College van Burgemeester en Wethouders
Van de Gemeente Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

Leiderdorp, 8 oktober 2019

Betreft: reactie op ontwerp-mobiliteitsvisie gemeente Leiderdorp, d.d. 4-9-2019

Geacht college,

Met deze brief reageren wij als belangengroep van de Van der Valk Boumanweg op het hierboven genoemde
mobiliteitsvisie. Daarin vragen wij uw specifieke aandacht voor het weggedeelte tussen de persant
Snoepweg en de Laan van Ouderzorg. Naar ons idee biedt uw visie een prachtige kans om de verkeerssituatie
en de inrichting van de Van der Valk Boumanweg samen met de directe omgeving aan te pakken. Wij zouden
daarover graag met u van gedachten willen wisselen.

Uw ambities
U streeft naar een verkeersnetwerk met het juiste verkeer op de juiste plek, waarb'lj gebiedsvreemd
autoverkeer wordt teruggedrongen alsmede een volledig netwerk voor langzaam verkeer. U kunt zich
voorstellen dat dit ons als muziek in de oren klinkt. Wij verwachten dan ook veel van de Spanjaardsbrug als
fietspoort van Leiderdorp en het onderzoek naar maatregelen in de verkeerscirculatie om gebiedsvreemd
verkeer in w'rjken terug te dringen. Bij voorbaat dank daarvoor.

Verkeerssituotie Van der Valk Boumonweg (tussen nummers 7 en 71)
Als bewoners van en rondom dit deel van de Van der Valk Boumanweg ervaren wij dagelijks een ongezonde*
en onveilige situatie. Wij merken de drukte voor onze deur en zien auto's (veel) te hard voorbij rijden. Dit
leidt geregeld tot onveilige situaties en manoeuvres, bijvoorbeeld met parkeren langs de weg. De huidige
brede weginrichting zonder verkeersremmende voorzieningen nodigt automobilisten hier ook toe uit. ln de
huidige situatie is de weg voor voetgangers een belemmering om over te steken, bijvoorbeeld om bij
winkelcentrum Santhorst te komen. En zo zijn er nog tal van punten te noemen die voor verbetering in
aanmerking komen.

Wo a ro m ee n gebiedso ntslu iti ngsweg?
Wij begrijpen daarom niet dat de Van der Valk Boumanweg in uw mobiliteitsvisie nog steeds als
gebiedsontsluitingsweg wordt aangemerkt en een doorgaande functie houdt. ls het niet juist uw bedoeling
om het verkeer (dat grotendeels gebiedsvreemd is) buitenom Leiderdorp of op z'rjn minst via de persant
Snoepweg en Engelendaalte leiden? Gezien uw ambitie verwachten wij als bewoners juist dat deze weg (net
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als bijvoorbeeld de Ericalaan) als wijkweg moet worden aangemerkt en ook als zodanig moet worden
ingericht. Dit kan wat ons betreft prachtig worden gecombineerd met een zinvollere invulling van de huidige

groenstrook langs de weg. Dit biedt u de kans om hoog te scoren op uw doelstellingen verkeersveiligheid
(beperken van ongevallen, zie figuur 1 in de ontwerpvisie) en gezondheid (beperken van overlast). Daarnaast

biedt dit een kans om invulling te geven aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, zoals u ambieert in uw
duurzaamheidsagenda.

Wij vragen u hierbij om onze input mee te nemen in de definitieve vaststelling van de mobiliteitsvisie en

vervolgens in de totstandkoming van de deelnota W'rjkwegen en Circulatie. Wij zullen de komende tijd
benutten om onze ideeën concreter uit te werken, maar we willen niet te laat z'rjn in de besluitvorming en

sturen u daarom vast deze reactie.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Voor al uw vragen kunt u larocht bii de leden van de

Belangengroep Van der Valk Boumanweg,

Met vriendelijke groet,

Namens de belangengroep Van der Valk Boumanweg,

NB: Een afschrift van deze brief wordt per email aan de raadsfracties toegestuurd
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