
R A A D S V R A A G

Bestemd voor de raad van d.d. 22 juni 2020

Vraag nr.  : 2020-017
Onderwerp  : participatie Mobiliteitsnota
Vraagsteller: Christenunie SGP (Geert Schipaanboord)
Datum  : 9 juni 2020

Raadsvragen ChristenUnie-SGP – deelnota’s mobiliteit
De fractie van ChristenUnie-SGP heeft een aantal terechte vragen van omwonenden gekregen 
over het participatieproces rond de Mobiliteitsnota. Bij de vaststelling begin 2020 in de Raad was 
veel discussie over de kaartjes in de Mobiliteitsnota, die slechts bedoeld waren als sfeerbeelden 
of inspiratiebeelden. De wethouder heeft toen gesproken over ateliers met omwonenden. Bij 
ons weten hebben die niet plaatsgevonden. Inmiddels zijn de ontwerpnota’s gepubliceerd en 
kan een zienswijze worden ingediend, tot 2 juli. Uiteraard is begrijpelijk dat vanwege corona het 
participatieproces anders verloopt, maar we denken dat er mogelijkheden zijn om die 
participatie alsnog meer te laten plaatsvinden, voordat overgegaan wordt tot een formele-
zienswijze procedure.

1. Klopt het dat de ateliers met omwonenden voor de vaststelling van de nota’s op 19 mei 

door het college niet hebben plaatsgevonden?

Antwoord: Dit klopt. Door de crisis is voor een andere werkwijze gekozen. De werkwijze is 

om persoonlijke gesprekken aan te bieden om zo veilig(corona-proof) en op goede wijze 

de burgerparticipatie plaats te laten vinden. Op dinsdag 23 juni is er overdag en ‘s avonds  

mogelijk om met de gemeente in gesprek te gaan. Er is een reservering voor 25 juni indien  

de opkomst groot is. Dit is breed gecommuniceerd op 3 juni, met een tweede mail op 15 

juni, naar eenieder die reeds eerder in het proces van de mobiliteitsvisie hierover met de 

gemeente in contact is geweest. In de Gemeente aan huis van 17 juni is een 

verkeersspecial opgenomen waar deze uitnodiging ook in is opgenomen.



2. Hoe wil het college in de twee geplande bijeenkomsten met bewoners op 25 juni 

voldoende ruimte geven aan het gesprek met omwonenden over verkeersknelpunten in 

specifieke gebieden waar naar verwachting veel omwonenden zich over willen 

uitspreken? (denk daarbij aan het fietsen op het Heelblaadjespad, de situatie op de Van 

der Valk Boumanweg, de situatie op de Acacialijn en de voorstellen om te komen tot 

wijkwegen en knips op een drietal plaatsen in Leiderdorp)?

Antwoord: Door het bieden van persoonlijke gesprekken, de mogelijkheid om via de mail 

te reageren alsook telefonisch contact te krijgen zorgen wij dat iedereen die behoefte 

heeft om hierover met de gemeente in gesprek te gaan die mogelijkheid te bieden.

3. De bijeenkomsten vinden een week voor het aflopen van de zienswijze-termijn af. Is dat 

niet te kort dag om serieuze participatie te laten plaatsvinden?

Antwoord: De participatie is reeds enkele weken geleden gestart met de ter inzage 

legging termijn en de communicatie hierover in ondermeer Gemeente aan Huis en sociale  

media. Daarnaast is in de Gemeente aan Huis van 17 juni een verkeersspecial opgenomen  

waar de plannen in worden gepresenteerd en ook een uitnodiging voor de 

informatieavond/dag is opgenomen. De mogelijkheid om te mailen/bellen en in gesprek 

te gaan wordt dus al geruime tijd geboden. De inwoners die reeds eerder contact gehad 

hebben met de gemeente zijn op 3 juni per mail geïnformeerd, met een tweede mail op 

15 juni, op de mogelijkheid om te reageren en een zienswijze in te dienen. Desondanks 

hebben we de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen een week verlengt tot 9 juli.  

Hiermee willen wij iedereen voldoende ruimte en mogelijkheid bieden om te kunnen 

reageren.

4. Is het college bereid om de periode van het indienen van zienswijzen te verplaatsen naar 

de zomer en alsnog een aantal gebiedsspecifieke sessies te beleggen, en daarbij 

bijvoorbeeld te werken met een sessie met omwonenden in de open lucht of een digitale 

sessie, om zo alsnog corona-proof participatie te kunnen laten plaatsvinden?

Antwoord: Gelet op de bovenstaande antwoorden en de verlenging van de termijn zien 

wij daar geen verdere noodzaak voor.

5. Wat is de reden dat op de website van de gemeente gesproken wordt over de 

mogelijkheden om bezwaar in te dienen? Het is procedureel toch niet mogelijk om 

bezwaar in te dienen tegen een ontwerpbesluit?

Antwoord: Dit klopt, er staat geen bezwaar mogelijkheid open. Wij zullen nagaan of deze 

communicatie algemene informatie betreft of specifiek in de communicatie voor deze 

zienswijze periode is opgenomen, en aanpassen indien nodig.


