
8 November, 2019

Aan: Burgemeester, wethouders en raadsleden van Leiderdorp

Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden van Leiderdorp,

Met stijgende verbazing zijn wij op 4 November getuige geweest van het politiek forum inzake LRN.

De discussie over 50-70 heeft wederom de hele avond bepaald terwijl heel Leiden en Leiderdorp wacht op een 
wel afgewogen raadsbesluit waarbij alle voor en tegens worden afgewogen en waarbij nu de bewoners van de 
Dijkwacht overmatig veel aandacht krijgen. Alle avonden die de Leiderdorpse gemeente de laatste twee jaar 
belegd heeft inzake dit thema, zijn gedomineerd door  de Leyhof klankbordgroep en nog steeds is er geen 
synergie/ overeenstemming. In het debat blijven de belangen van andere Leiderdorpers daardoor onderbelicht.

Het perspectief is totaal weg en het uitzicht van een tiental woningen, de rest kijkt tegen bomen/struiken, 
geparkeerde auto’s en riet aan lijkt te prevaleren boven een voorspoedige goedkeuring van het voorliggende 
raadsbesluit waarbij 99,9% van de inwoners van Leiden en Leiderdorp baat hebben. 

Bij deze willen wij de raad, de wethouders van de gemeente Leiderdorp en de groep Lex de Jonge oproepen 
om te komen tot een overeenstemming voor 18 November. Door openlijk te spelen met het raadsbesluit zet je 
het raadsbesluit in Leiden inzake deze kwestie onnodig verder onder druk. Andere wijken in Leiderdorp zouden 
hiervan wel eens de rekening gepresenteerd kunnen krijgen doordat Leiden vindt dat ze ook wel wat van hun 
dissidente wijken hun zin kunnen geven (bijv. de terugkeer van het noordelijke fietspad) of haar handen van 
het Leiderdorpse deel aftrekt. Het verkeer uit de Leidse binnenstad is reeds afgebogen naar Leiderdorp. Het is 
daarom niet juist om perspectief op het grote plaatje te verliezen en het raadsbesluit uit te stellen doordat 
nieuwe parameters geïmplementeerd worden in het bestaande plan. Het lijkt erop dat de wethouder en de 
Leyhof klankbordgroep zich ingraven (prestige strijd) en dit is niet de juiste basis om te komen tot wel 
overwogen besluit waar de gehele gemeenschap iets aan heeft. Het kaderbesluit is al eens in 2016 genomen 
en dreigt nu weer vertraging op te lopen. Dit is voor ons als directe omwonenden niet acceptabel.

Eerder heeft de Leihof groep al eens aangegeven dat zij akkoord kunnen gaan met 60km p/u. Accepteer dit, 
werk dit uit en zorg voor een robuuste inpassing zodat de 60km p/u ook juridisch houdbaar is.

Kortom wij vragen de raad om op 18 November een verstandig besluit te nemen dat zorgt voor de snelst 
mogelijke uitvoering en recht doet aan het hoofddoel van de LRN (doorstroming van het verkeer en 
vermindering overlast voor omwonenden). Daarbij moet moeten de belangen van zowel Leiden als de 
bewoners van alle aanliggende wijken in Leiderdorp voorop staan.

Dames en Heren maak er wat van, stap over je schaduw in plaats van elkaar de maat te nemen.
Wat Leiderdorp nu nodig heeft in dit dossier is een raad met keepersmentaliteit; een raad die duikt in plaats 
van bukt!

Met vriendelijke groeten,

Klankbordgroep Driegatenbrug 


