
Inspreektekst van bewoners uit de Leyhof voor de raadsvergadering op 20 april 2020, 

agendapunt Leidse Ring Noord 

Voorzitter, mijn bijdrage gaat vooral over de geloofwaardigheid van de politiek in dit dossier Leidse 

Ring Noord. Dat omdat, zoals de vorige inspreker al aangaf, nu de politieke trukendoos lijkt te zijn 

opengetrokken. Dat roept uiteraard ook de vraag op hoe eerlijk en integer de hier aanwezige 

politieke partijen daarmee omgaan. 

Mede in dat verband wil ik u een aantal dilemma’s voorhouden:

 Bij eerste agendapunt moest de raad besluiten informatie zoals de Quick Scan wel of niet 

geheim te houden. Afhankelijk van het genomen besluit zijn er twee opties:

1. Besloot de raad de geheimhouding op te heffen dan is er tenminste duidelijkheid, 

maar moet de besluitvorming in deze raad wel worden aangehouden tot ook 

bewoners die Quick Scan hebben kunnen bestuderen. 

2. Maar als de raad besloot de geheimhouding te handhaven, hoe serieus neemt de 

raad de inspraak van bewoners dan nog? 

 Waar gaat die Quick Scan eigenlijk over? 

o Alleen over kostencijfers? Die zijn namelijk allang bij alle betrokkenen bekend. 

o Of gaat die over de juridische verbindendheid van de Bestuursovereenkomst? En als 

dat zo is, is dan ook meegenomen dat Leiden zélf een ingrijpende wijziging in die 

Bestuursovereenkomst heeft veroorzaakt? Dit door nieuwe, aanzienlijk hogere 

verkeerscijfers én het schrappen van een ongelijkvloerse kruising op de Oude 

Spoorbaan, waardoor nu twee korte stukken weg ontstaan.

 De discussie over de LRN duurt al ruim 4 jaar. Was het dan niet mogelijk deze 

besluitvormende vergadering uit te stellen tot het moment dat ook de betrokken 

buurtbewoners deze bijeenkomst konden bijwonen? Hun aanwezigheid in groten getale in 

de laatste raadsvergadering moet voor u toch een teken aan de wand zijn? Of komt het u wel 

goed uit – met dank aan de coronacrisis - van die lastige burgers te zijn verlost?

 Op 18 november 2019 sprak D66 onomwonden steun uit voor 50 km/h. En bij de 

coalitieonderhandelingen heeft D66 bewust de handen vrij gehouden om op dat standpunt 

te blijven staan. Waar staat D66 nu? Als je als partij nog enigszins geloofwaardig wilt blijven is 

een besluit voor 50 km/h de enig logische uitkomst.

 In het gehele voortraject is vanuit het CDA steeds aangegeven dat behoud van het uitzicht 

van bewoners en recreanten essentieel is. Het zou de geloofwaardigheid van het CDA ten 

goede komen als ze dan besluit beslispunt 5a uit het Kaderbesluit te schrappen. Dan wordt 

een toetsing van zowel schermhoogte als maximum snelheid door de Raad van State 

mogelijk.

 Er schijnt overleg met Leiden (en zelfs de provincie) te hebben plaatsgevonden maar daarvan 

zijn geen verslagen bekend en al helemaal niet beschikbaar gesteld. Wat is dat voor 

schimmig gedoe?



 Voorzitter, ik rond af met nog enkele gewetensvragen, waarvan het antwoord vooral 

politieke gevolgen kan hebben:

1. Wordt Leiderdorp een willoos verlengstuk van Leiden? 

2. Wat heeft een verkeerd besluit vanavond voor electorale gevolgen? 

3. Waarom verzoekt u Leiden niet zelf ook 70 km/h als maximum snelheid in te stellen 

op de rest van de LRN?

Voorzitter, net als de vorige spreker wens ik u veel politieke wijsheid.


