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Onderwerp: Reactie op proces totstandkoming deelnota's mobiliteit

Geachte raadsfracties,

Zoals u weet volgen wij als belangengroep met belangstelling het proces rondom de planvorming
van de in januari vastgestelde mobiliteitsvisie en daarbij horende deelnota’s, welke recent in
ontwerp door het college ter inzage zijn gelegd. Met deze brief delen wij onze teleurstelling over het
proces van totstandkoming en roepen wij u op om het college te houden aan toegezegde
participatie. Voor de goede orde, deze brief is geen zienswijze op de deelnota’s.
Bij behandeling van de mobiliteitsvisie in de gemeenteraad (27-01 jl.) werd het college van B&W
gecomplimenteerd om de participatie door inwoners en andere belanghebbenden in de
visievorming. Dit waarderen wij ook, maar zien dit echter pas als begin. In de praktijk worden
mensen vaak pas alert wanneer zaken voor hun eigen wijk of straat concreet worden. Dit gold ook
voor onze belangengroep. Onze hoop was daarom gevestigd op nadere uitwerking in verschillende
deelnota’s.
Tot ons genoegen werd in een unaniem aangenomen amendement expliciet benoemd dat
kaartmateriaal in de mobiliteitsvisie gezien moet worden ter inspiratie en voor nader uitwerking.
Maar onze zorg werd pas echt weggenomen toen door de wethouder werd toegezegd dat in
aanloop naar de ontwerp-deelnota’s nog “ateliers per gebied met raadsleden en bewoners” zouden
worden georganiseerd, vanuit “de intentie en de overtuiging de participatie op en serieuze manier
voort te zetten en invulling te geven”. Deze toezegging heeft voor raadsleden ook gewicht in de
schaal gelegd om tot vaststelling van de mobiliteitsvisie te besluiten en om in het amendement de
volgende zin te schrappen toelichting: ‘Door gevraagde wijziging in het raadsvoorstel voldoende
ruimte te geven aan serieuze participatie van de inwoners van Leiderdorp gedurende het proces dat
moet leiden naar de diverse deelnota’s die t.z.t. ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd’. Dit
gaf teveel het idee dat er anders geen sprake van serieuze participatie zou zijn geweest. Met andere
woorden: de mobiliteitsvisie werd vastgesteld met de toezegging dat ook in de nadere uitwerking
nog alle ruimte zou overblijven voor participatie.
Vooruitlopend op het verwachte ‘atelier’ hebben wij als belangengroep op 10 februari jl. een
bewonersavond georganiseerd om een gezamenlijk beeld te vormen over allerlei prangende
knelpunten. Dit hebben wij verwerkt in een duidelijke ‘knelpuntenkaart’ (zie bijlage ter info). Wij
hebben deze knelpuntenkaart 4 maart jl. toegestuurd en daarbij het college van B&W uitgenodigd
om met ons hierover in gesprek te gaan. Vervolgens kregen wij telefonisch te horen dat vanwege de
coronamaatregelen geen inhoudelijk gesprek/atelier mogelijk was. Dit terwijl hiervoor ondanks de
coronabeperkingen talloze toepassingen beschikbaar zijn. Met voorgaande toezeggingen voor ogen
begrijpt u ongetwijfeld onze desillusie en voelen wij ons niet serieus genomen.
Nu de deelnota’s zonder verdere participatie zijn afgerond en door het college zijn vastgesteld,
kunnen wij ons niet voorstellen dat de nu ingezette formele inspraakmogelijkheid nog enige ruimte
biedt voor aanpassingen. Wij roepen u op om, indachtig uw eigen besluitvorming over de
mobiliteitsvisie, het college op te roepen om de gepubliceerde deelnota’s in te trekken en alsnog de
beloofde participatie alsnog vorm te geven.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Namens de belangengroep Van der Valk Boumanweg,

