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Geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van raadsvragen van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) over de
parkeersituatie rondom de Ommedijk (Cor Gordijnsingel) heeft u in de raad van 2
maart 2020 over dit onderwerp gesproken. Bij de behandeling hiervan heeft het
college de toezegging gedaan om in gesprek te gaan met gebruikers om een
oplossing te vinden voor de huidige parkeersituatie.

Gesprekken met Rijnhart Wonen en Activite
lnmiddels heeft het college met de verhuurder van het pand Rijnhart Wonen en met
hoofdgebruiker van de Ommedijk Active gesproken. Uit beide gesprekken kwam het
beeld naar voren dat met name tijdens openingstijden van de voorzieningen de
parkeerdruk ter hoogte van de hoofdingang van de Ommedijk aan de hoge kant is.
Het gevolg is dat tijdens deze periode mensen voor een kort bezoekje aan een
zorginstelling of winkel hun auto niet ter hoogte van de ingang kunnen parkeren en
verder moeten lopen om bij de voorziening te komen. Voor met name mensen die
slecht ter been zijn kan dit een probleem zijn.
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Uit de gesprekken kwam ook naar voren dat in de omgeving van de Ommedijk de
parkeerdruk een stuk lager is. Zo is op het parkeerterrein aan de achterzijde van de
Ommedijk langs de Engelendaal altijd wel een parkeerplaats beschikbaar, evenals op
de parkeerplaatsen langs het water of een stukje verderop langs de Ommedijk. Uit
de gesprekken bleek dat het parkeerterrein aan de achterzijde van de Ommedijk
niet bij iedereen bekend is.
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Oproep
Naar aanleiding van de gesprekken met Rijnhart Wonen en Activite is besloten om
een extra bord te plaatsen op de Cor Gordijnsingel om het parkeerterrein aan de
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achterzijde van de Ommedijk langs de Engelendaal beter vindbaar te maken.
Daarnaast is bijgevoegde brief verzonden naar alle gebruikers van de Ommedijk. ln
de brief wordt een oproep gedaan om de parkeerplaatsen bij de hoofdingang van de
Ommedijk alleen te gebruiken voor kort parkeren en bij lang parkeren de
parkeerplaatsen aan de achterzijde van de Ommedijk te benutten of de
parkeerplaatsen verderop in de Cor Gordijnsingel.
Het college heeft bewust voor een oproep gekozen om automobilisten bewust te
maken van het feit dat de parkeerplaatsen direct ter hoogte van de hoofdingang
met name voor de voorzieningen van belang zijn waar kort geparkeerd wordt. Het
college gaat er vanuit dat door de oproep automobilisten die lang parkeren eerder
een andere parkeerplaats gaan opzoeken dan direct bij de hoofdingang.
De komende tijd
De komende tijd blijft het college de parkeersituatie in de gaten houden om na te

gaan of de oproep het gewenste effect heeft. Mocht het effect te gering zijn dan zal
worden nagegaan of andere maatregelen nodig zijn. Een mogelijkheid zou kunnen
zijn om daarbij meer sturend te zijn door bijvoorbeeld een blauwe zone aan te
leggen zodat er maar voor een beperkte duur geparkeerd mag worden bij de
hoofdingang van de Ommedijk. Dit type sturende maatregelen treffen we als college
echter bij voorkeur niet omdat het de vrijheid van parkeren aantast. We gaan er dan
ook vanuit dat we met deze oproep en aanpassing in de bebording de
parkeersituatie kunnen verbeteren.

Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar
aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan vernemen we dat graag.
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Geachte heer, mevrouw,
Van bewoners, winkeliers en zorginstellingen krijgt de gemeente Leiderdorp
regelmatig meldingen over de hoge parkeerdruk op de cor Gordijnsingel, ter hoogte
van de hoofdingang tot de ommedijk (blauwe parkeergebied in afbeelding). Het
gaat dan bijvoorbeeld om meldingen van zorginstellingen, dat patiënten en senioren
die slecht ter been zijn niet dichtbij de praktijk kunnen parkeren. En het gaat om
winkeliers die aangeven dat klanten, die kort parkeren voor een boodschap, ver
moeten lopen.
Vanwege deze meldingen heeft de gemeente Leiderdorp de parkeersituatie
onderzocht en we hebben gesproken met verschillende betrokkenen. Op basis van
deze gesprekken en tellingen komt inderdaad naar boven dat de parkeerdruk tijdens
openingstijden aan de hoge kant is. Vooral in het blauwe gedeelte op de kaart
(afbeelding). Het gevolg daarvan is dat mensen die een kort bezoekje willen brengen
aan de zorgínstelling of een winkel hun auto niet ter hoogte van de ingang kunnen
parkeren. Zij moeten dan verder lopen om bij de voorziening te komen. Vooral voor
mensen die slecht ter been zijn kan dit een probleem zijn.
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Fig. Parkeren om de Ommedijk. Blauw voor de Ommedijk, geel achter de Ommedijk

Andere parkeerplekken in de omgeving
ln de directe omgeving van de winkels en de zorginstelling zijn parkeerplekken
beschikbaar, waar de parkeerdruk een stuk lager is:
Het parkeerterrein achter de Ommedijk (het gele vlak op de afbeelding). Dit
parkeerterrein ligt meerverscholen en is misschien niet bij iedereen
bekend. Maar het is voor de meeste bezoekers van,{e ommedijk een goed
alternatief. Vanaf dat terrein is er een overdekte voetgangersdoorsteek
door het gebouw van de ommedijk heen (rode pijl), zodat u niet om het
gebouw heen hoeft te lopen.
Naast het blauwe en gele gebied zijn op beperkte afstand vaak ook nog
parkeerplaatsen beschikbaar (langs het water of verderop langs de
Ommedijk).
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Oproep
Om de huidige parkeerdruk aan de voorzijde van de Ommedijk te verlagen en meer
te richten op kort parkeren, roepen we u op om bij lang parkeren de parkeerplekken
te gebruiken die staan beschreven onder'Andere parkeerplekken'. Zo geeft u ruimte
aan bezoekers van de zorginstelling en de winkels. Om de parkeerplaatsen achter de
ommedijk beter vindbaar te maken, plaatst de gemeente extra borden.
De komende

tijd

tijd blijven we de parkeersituatie in de gaten houden om na te gaan
deze oproep het gewenste effect heeft. Mocht het effect te klein zijn, dan zal de
De komende
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gemeente nagaan of andere maatregelen nodig zijn. Een mogelijkheid zou kunnen
zijn om daarbij meer sturend te zijn door bijvoorbeeld een blauwe zone aan te
leggen. Deze sturende maatregelen treffen wU bU voorkeur niet, omdat het de
vrijheid van parkeren aantast. Liever proberen wij met deze oproep en met het
plaatsen van de borden de verkeerssituatie te verbeteren.
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wiJ hopen dat wlj u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leiderdorp door een email
te sturen naar lnf,g@leider4oro.rrl onder vermeldlng van pErkeren ommedijk.

n wethouders,

M.
burgemeester
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