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Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden van Leiderdorp en andere aanwezigen.

Ik woon in de wijk Driegatenbrug. 

Driegatenbrug is de wijk die nu en in de toekomst de meeste geluidsoverlast ervaart door het 
toenemende verkeer op het traject van de LRN. Dat hebben modellen, tellingen en metingen 
aangetoond.

Leiden is reeds begonnen met het afbuigen van verkeer stromen uit de binnenstad over de Willem de 
Zwijgerlaan en dagelijks hebben we te maken met toenemend verkeer en bijbehorende 
geluidsoverlast. Geluidsoverlast is een risico voor de gezondheid.

Een feit is nu dat Leiden heeft besloten de financiering van het Leiderdorps tracé van de LRN te 
stoppen als Leiderdorp besluit de snelheid op de Oude Spoorbaan van 70 km naar 50 km te willen 
verlagen. 
Zij vinden dat de eerder afgesproken verlaging van 80 naar 70 een redelijk compromis is en dat de 70 
km essentieel is voor het goed functioneren van de Leidse Ring.  
We kunnen daar alles van vinden maar dit is de situatie. 

Veel Leiderdorpers zijn voor dit LRN Kaderbesluit. Ze zijn niet per se tegen de 50 km/u maar zijn wel 
tegen het uitstel en mogelijke afstel van de voor heel Leiderdorp broodnodige inpassingsmaatregelen 
die in het Kaderbesluit zijn opgenomen. 
De lokale 50/70 kwestie is slechts voor een kleine groep Leiderdorpers relevant vanwege gemeende 
beperking van uitzicht (nota bene vanuit de keuken!) van slechts een klein aantal huizen langs de 
Dijkwacht in de Leyhof. Echter geluidsoverlast en verkeershinder voor veel Leiderdorpers is ernstiger 
dan een enigszins onderbroken uitzicht op de polder (nogmaals vanuit de keuken) voor slechts 20 
huizen waarvan velen vaak tegen geparkeerde auto’s aankijken. De rest (42 huizen) heeft uitzicht op 
bosjes en bomen en kunnen de polder niet zien.

Het verkeer uit en naar Leiden, dat nu al overlast veroorzaakt, blijft toenemen. Leiden en Leiderdorp 
blijven groeien. Goede ontsluiting en verkeersafhandeling zijn noodzakelijk.
Een goede LRN oplossing is in het algemeen belang van zowel Leiden als Leiderdorp. 
Een lokaal belang van een relatief kleine groep (nogmaals: keukenuitzicht voor 20 van de 62 huizen!) 
moet niet prevaleren boven het algemene belang van Leiderdorp, Leiden en de regio. Het gaat hier 
tenslotte om het goed functioneren van de Leidse Ring voor de hele regio.

Verder uitstel of afstel  van de LRN is onverantwoord en niet acceptabel. 

Wij vragen de raad om een verstandig besluit te nemen dat zorgt voor een snelle uitvoering en recht 
doet aan het hoofddoel van de LRN (betere doorstroming van het verkeer en vermindering 
geluidsoverlast voor omwonenden).  

Het algemeen belang van zowel Leiden als alle  bewoners van Leiderdorp moeten voorop staan. 

Gooi het kind niet weg met het badwater!

Er ligt een goed plan op tafel, niet perfect maar goed. Dus alstublieft, stem voor dit Kaderbesluit en 
laten we gaan bouwen en ervoor zorgen dat het voor iedereen beter wordt.


