
Geachte leden van de gemeenteraad,


Dit is een bijzondere gemeenteraad vergadering vanwege de vorm die ons door corona is 
opgelegd.

Een klein half jaar geleden hadden we ook een bijzondere gemeenteraad vergadering over het 
onderwerp Leidse Ring Noord.

Nog langer geleden kan ik mij meer bijzondere gemeenteraad vergaderingen herinneren over dit 
onderwerp; toen nog onder de noemer Ringwegoost.


Sedertdien is er een hoop water door de zijl en de Rijn gestroomd en zijn er hoop moeilijke 
beslissingen genomen.


Wat mij bevreemdde het afgelopen jaar was dat de discussie zich meer en meer ging toespitsen 
op het uitzicht van een beperkt aantal huizen en vrijwel niets anders als het over de Leidse Ring 
Noord ging.

Het gaat daarbij over het uitzicht dat te niet zal worden gedaan door de Leidse Ring Noord, 
voorzover je iets kan zien als je langs de strak tegen het keukenraam geparkeerde auto’s kijkt en 
voor zover het riet nog niet veel hoger is gegroeid dan enig geluidsscherm daar ooit zal zijn.


Niet dat ik iemand uitzicht misgun, maar het is een van de vele gevolgen bij het wel of niet kiezen 
voor de Leidse Ringweg Noord. Andere gevolgen zijn onder andere:

- wel of geen files voor je huis

- wel of geen geluidoverlast

- vertraging die je wel of niet oploopt in het verkeer onderweg naar je huis

- de financiële gevolgen voor Leiderdorp bij te maken keuzes

en wellicht vele anderen.


Momenteel zijn er een aantal bouwprojecten in ons dorp aan de gang:

Vanaf de lidl en aanliggende huizen bouw aldaar, via de nieuwbouw Brittenstein en bouwlocatie 
Driemaster. Allemaal huizen die extra verkeer in ons dorp zullen genereren. 

Nog niet meegenomen in de verkeerscijfers omtrent de Leidse Ring Noord zijn mogelijke 
nieuwbouw bij het gemeentehuis en als grote klapper de gebiedstransformatie Baanderij.


Alles bijelkaar grote projecten met een grote invloed op het verkeer in Leiderdorp. De Engelendaal 
is eigenlijk één groot gebiedsontsluitingsweg om al deze nieuwe huizen en de reeds bestaande 
woningen te ontsluiten. 


Elk extra voertuig dat voor de Leidse Ring Noord kiest ipv dwars door Leiderdorp is winst. Bedenk 
daarbij dat 200 extra auto’s over de Leidse Ring Noord procentueel niet heel veel zijn, maar 200 
extra auto’s over de Cor Gordijn singel of over de Van der Marckstraat om er 2 te noemen maken 
een wereld van verschil.


Ik hoor graag welke keuze u in dit dossier maakt en vooral hoe u de belangen van alle ruim 25000 
inwoners van Leiderdorp in uw keuze heeft gewogen.



