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Uit ingekomen stukken voor de gemeenteraad van 14 december 2020 maak ik uit brief 9 op dat bewoners 

van de Achthovenerweg (bebouwde kom) snakken naar een 30km-zone.

Naar aanleiding van hun pleidooi heb ik de volgende vragen:

1. Bent u met mij eens dat voor het bewuste weggedeelte [einde Hoofdstraat / begin 

Achthovenerweg tot aan het einde van de bebouwde kom] een maximumsnelheid van 30 km/uur 

zou moeten gelden vanwege de verkeersveiligheid en welbevinden omwonenden?

Antwoord: Nee. Het bedoelde wegdeel is onderdeel van de route Willem Alexanderlaan - 

Mauritssingel – Achthovenerweg. Dit wegdeel is aangewezen als gebiedsontsluitingsweg en is 

bedoeld om verkeer af te wikkelen. 

2. In welke mate is het verzoek van bewoners in overeenstemming met de Leiderdorpse 

Mobiliteitsvisie Bereikbaar en op weg, oktober 2019 (uitgangspunt 1: fiets en voetganger 

voorop)?

Antwoord: Dit verzoek is niet in overeenstemming met de door uw raad vastgestelde 

mobiliteitsnota Circulatie van oktober 2020. Bij de wegcategorisatie en onderverdeling is ook 

gekeken naar andere uitgangspunten van de mobiliteitsvisie, ondermeer uitgangspunt 3 

(behouden hoogwaardige hoofdroutes voor auto- en vrachtverkeer).

3. Onder welke wegcategorie rekent u dit gedeelte van de Achthovenerweg?

Antwoord: Zie ook vraag 1. De weg is aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg.



4. In welke mate bent u bereid zo nodig af te wijken van de landelijke richtlijn ter vergroting van de 

verkeersveiligheid en het comfort voor omwonenden?

Antwoord: Het College is van mening dat het niet wenselijk is om af te wijken van het recent 

genomen besluit. De verkeersveiligheid is niet in het gedrang op dit wegvak. Op dit wegvak staat 

een snelheidscamera die zorgdraagt dat er niet te hard gereden wordt en hieraan bijdraagt. Zoals  

in antwoord op vraag 1 is aangegeven heeft deze weg een doorstroomfunctie en is dit goed 

inpasbaar in zijn omgeving. Daarnaast wordt bij de komende werkzaamheden door verbreding 

van de fietsstroken aan weerzijde van de weg visueel gewerkt aan daling van de snelheid.

5. Waarom wijkt de huidige maximumsnelheid (nu 50 km/uur) zo af van die aan de Koudekerkse 

kant van de weg (Hondsdijk, maximumsnelheid is daar al jarenlang 30 km/uur)?

Antwoord: Er zijn twee belangrijke verschillen tussen dit deel en de Hondsdijk in Koudekerk. Als 

eerste is deze weg bedoeld als primaire route richting het industrieterrein Lage Zijde, en ten 

tweede is de stedenbouwkundige opzet anders. De woningen langs de Hondsdijk staan direct aan 

de Hondsdijk, dit is niet het geval in Leiderdorp. Dit geeft een ander beeld aan de weg, en leidt tot 

een andere afweging. 


