
Voorzitter, dank dat u mij in de gelegenheid stelt om het woord te voeren in deze 
raadsvergadering. Dat doe ik als voorzitter van de Leiderdorpse 
Ondernemersvereniging.

Vanavond neemt u als gemeenteraad van Leiderdorp alsnog een besluit over het 
project Leidse Ring Noord. Een besluit waar wij als Leiderdorpse ondernemers met 
grote interesse naar uitkijken en waarbij wij ervan uitgaan dat u de juiste keuze 
maakt. Met dit project werk Leiderdorp samen met de omliggende gemeenten aan 
betere doorstroming van het autoverkeer op het noordelijke deel van de ring, 
namelijk Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. 

Betere bereikbaarheid, betere doorstroming, ruimte voor ondernemerschap en 
minder overlast voor heel veel inwoners van Leiderdorp en omgeving. Een project 
dat al jaren in deze zaal wordt besproken. De LOV heeft van meet af aan deze 
plannen ondersteund. Immers, vanuit ondernemersperspectief zijn we absoluut 
gebaat bij een goede doorstroming en bereikbaarheid.

Met name het laatste deel van de ring, de Oude Spoorbaan, is vanavond onderwerp 
van discussie in uw raad. Wij, ondernemers in Leiderdorp, pleiten ervoor nu door te 
pakken. Een besluit voor de Leidse Ring Noord biedt oplossing aan tal van 
knelpunten in de doorstroming van autoverkeer in en om Leiderdorp. Het draagt bij 
aan de betere bereikbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen. Zowel in 
Leiderdorp als in de grotere regio. Daarmee draagt het bij aan de economische 
positie en daarmee de houdbaarheid van onze gemeente. Zonder ondernemerschap, 
geen woongenot.  

Het vastlopen van de Leidse Ring Noord betekent uiteindelijk letterlijk dat het verkeer 
vast komt te staan. Met alle gevolgen van dien voor de doorstroming en overlast voor 
direct omwonenden van vele wegen. En daarmee voor ondernemers blijvende 
economische schade.
 
De LOV acht de Leidse Ring Noord van cruciaal belang voor de bereikbaarheid, de 
economie, de werkgelegenheid en daarmee de aantrekkelijkheid van het 
vestigingsklimaat. Dit zowel voor ondernemend Leiderdorp en haar inwoners, als 
voor de regio als totaal. 

De LOV acht de Leidse Ring Noord ook van belang voor de inwoners die buiten 
Leiderdorp werkzaam zijn. Ook voor hen is goede bereikbaarheid en doorstroming 
van groot belang. 

Daarom doet de LOV, als vertegenwoordiging van de Leiderdorpse ondernemers, 
een dringend beroep op de gemeenteraad om het voorstel van het College van B en 
W te volgen en vanavond met het gevraagde besluit over de Leidse Ring Noord in te 
stemmen. 

Dank u wel.


