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E-mail d.d. 7 oktober 2019

Reactie ontwerpmobiliteitsvisie d.d. 4 september 2019

Met belangstelling hebben wíj van uw reactie op de ontwerpmobiliteitsvisie kennis
genomen. ln onze hierna volgende reactie gaan wij puntsgewijs in op de door u
genoemde aa ndachtspunten.

Ambitieniveau
Het verheugd ons dat u positief bent over het gekozen ambitieniveau dat wij,
nastreven in de nieuwe mobiliteitsvisie. Ter verduidelijking nog het volgende.
Het beleídsuitgangspunt " het juiste verkeer op de juiste plek; heeft bàtrekking op
het facilÍteren van onder andere het autoverkeer op de gebiedsontsluitingswegen,
in de ontwerpvisie genoemd hoofdroutes. Het gaat hier om het bundelen en
circuleren van het autoverkeer op de hoofdroutes persant snoepweg en
Engelendaal en buitenom via de Leidsche Ring Noord (nu oude spooibaan). voor de
verkeersafwikkeling in woonwijken streven wij naar,,minder gebiedsvreemd
autoverkeef door te ontmoedigen dat bovenlokaal {sluip)verkeer via deze
woonwijken zijn verdere bestemming vindt en zo wellícht overlast veroorzaakt.

Verkeerssituatie De Van der Valk Boumanweg/waarom een GOW
De Van der Valk Boumanweg is van oudsher ingericht als een
gebiedsontsluitingsweg. verkeersonderzoeken hebben vooralsnog niet aangetoond
dat hier knelpunten in verkeersafwikkeling optreden. rn de nota \Íijk*"gun 

"ncirculatie worden nog aanvullende maatregelen zoals knips en een;ichtingsverkeer
opgenomen, die voor een nadere uitwerking van de beleidsdoelstelling ,,juiste
verkeer op de juiste plaats', zullen zorgen.

De voorgenomen afsluiting van de spanjaardsbrug zal van invloed zíjn op de totale
hoeveelheid verkeer, ook voor het verkeer dat door de Van der valk Boumanweg0/1 54 58 50í.)
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gaat. Tevens zal dit leiden tot extra maatregelen in de aanliggende woonwijken voor
zowel toe leidende fietsroutes als het autoverkeer.

Wij nemen uw input zeker mee richting gemeenteraad als een kanttekening bij de

vaststelling van de mobiliteitsvisie. Een afschrift van onze reactie wordt derhalve
gestuurd aan de raad.

Ook bij de totstandkoming van de deelnota Wijkwegen en Circulatie zal uw
zienswijze worden meegenomen. U zult daarnaast tijdig worden geïnformeerd over
een concrete inbreng en particípatie in het te volgen inspraaktraject.
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