
 

 

Geachte Burgemeester, Wethouders, raadsleden en alle andere aanwezigen hartelijk dank dat ik 
vanavond mag inspreken. 
 
 
 
Mijn naam is …………en ik woon in de wijk Driegatenbrug. 
 
De ringweg is voor Leiderdorp eigenlijk een noodzakelijk kwaad en zonder Leiden hadden we deze 
ring niet nodig gehad en hadden we ook niet al vijf jaar lang hoeven steggelen over de 
inpassingsmaatregelen. Gelukkig voor ons was de klankbordgroep Driegatenbrug al zeer vroeg 
aangehaakt en we hebben eigenlijk bijna al onze punten gehonoreerd zien worden ondanks het 
feit dat ook wij op bepaalde punten water bij de wijn hebben moeten doen. 
 
Namens de Driegatenbrug hebben wij reeds eerder aangegeven dat wat ons betreft het 
voorliggende kaderbesluit ondertekend mag worden. De inpassingsmaatregelen zijn voor de 
Driegatenbrug dermate robuust uitgevoerd dat ook voor de langere termijn, bij een gehandhaafde 
snelheid van 50km/u op het tracé Dwarswetering, Engelendaal Zijlbrug, het woongenot 
gewaarborgd is. 
 
Nu wil ik het ook even hebben over de rest van het tracé en vooral ook de rest van Leiderdorp. 
Eigenlijk niet iets waar ik me mee bezig wens te houden maar omdat ik vind dat bepaalde politieke 
partijen hun oren wel erg laten hangen naar een bepaalde klankbordgroep bij deze mijn bijdrage. 
 
Er wordt openlijk gesproken over het wegstemmen van het kaderbesluit en het inzetten op 50 km 
p/u langs de dijkwacht. Ik vind dat de 50 70 discussie teveel aandacht krijgt en heeft gekregen. Het 
gaat om het wel of niet plaatsen van een geluid schermpje van 0,5 meter hoog dat, in volgorde, 
verscholen gaat  achter een rietkraag, achter bosjes die door de ramen van geparkeerde auto’s 
vanuit een keukenraam met heel veel moeite waarneembaar zal zijn voor bewoners van de 
dijkwacht. Voorts is door de verzakking/inklinking van de polder het scherm in zijn geheel onder de 
horizon verdwenen. Een belemmering van het zichtveld is er niet of nauwelijks en wordt door 
verzakking steeds minder. Hier houden we ons in Leiderdorp al twee jaar mee bezig. 
Voor mij en vele anderen een volkomen irrelevante, clowneske, en ridicule discussie die echt nu 
moet stoppen. 
 
Het belang van alle andere inwoners van Leiderdorp is door deze discussie teveel naar de 
achtergrond gedrukt en ik meen ook echt alle andere inwoners van Leiderdorp. Een kwalijke zaak. 
Door het niet instemmen met het kaderbesluit, en door het daarmee niet krijgen van geld uit leiden 
worden niet alleen de bewoners van de wijk Driegatenbrug de dupe maar ook alle bewoners die 
wonen langs de vele andere stroom wegen in Leiderdorp. Het verkeer is er al heel veel en er komt 
in de toekomst nog veel meer met of zonder ring en met of zonder inpassingsmaatregelen. Laten 
we de tas met geld uit Leiden niet te grabbel gooien ten faveure van een 15 tal woningen langs de 
dijkwacht.  
 
Stop met deze irrelevante micromanagement actie op één straat in Leiderdorp en maak een 
afweging die staat voor alle straten en wegen in Leiderdorp. Het voorgelegde besluit voldoet aan 
alle wettelijke bepalingen en er is op redelijke wijze rekening gehouden met de verschillende 
wijken. 
Filevrij, zonder geluidsoverlast, zonder vertraging, wettelijk toetsbaar en handhaafbaar bij 70 km/u 
bij de dijkwacht en 50 km/u bij de wijk driegatenbrug. 
 
Voorts wil ik er bij de wethouder op aandringen dat hij bij de  Leidse wethouder vraagt of de politiek 
van afgelopen november in Leiden de opmaat is voor de toekomst. D66 uit Leiden regeert via een 
amendement over de stadsgrenzen heen. Dit lijkt mij niet de blauwdruk voor een vruchtbare 
samenwerking tussen buren. Graag zijn mening over dit onbetamelijk Leids opportunisme? 
 
Ik dank u dat ik in mocht spreken en ik wens u veel wijsheid voor het woon genot in heel 
Leiderdorp! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


