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Geacht college.
Op maandag 8 juni 2020 heeft de raad een reactie ontvangen van de Belangengroep Van der
Valk Boumanweg, ( hierna BVB), betreffende het proces rondom de planvorming van de in
januari vastgestelde mobiliteitsvisie en de daarbij behorende deelnota’s welke ter inzage zijn
gelegd.
De raad heeft de mobiliteitsvisie op 27 januari 2020 naar aller tevredenheid behandeld en de
gedane toezeggingen door het college gaven de BVB maar ook de raad het vertrouwen dat zorg
rond participatie weggenomen werd door de uitspraak van de portefeuillehouder dat in aanloop
naar de ontwerp-deelnota’s nog ”ateliers per gebied met raadsleden en bewoners” zouden
worden georganiseerd.
De tevredenheid heeft de raad doen besluiten, mede met een unaniem ondersteund
amendement betreffende het kaartmateriaal, akkoord te gaan met het proces totstandkoming
deelnota’s mobiliteit.
Rond de periode van eind januari 2020 was Nederland en dus ook Leiderdorp nog niet zo in de
ban van Covid-19. Ook niet bij de BVB. Zij organiseerde op 10 februari 2020 een bewonersavond
om een gezamenlijk beeld te vormen over mogelijke ernstige knelpunten. Die knelpunten heeft
de BVB verwerkt in en duidelijke “knelpuntenkaart”, als bijlage toegevoegd aan de reactie aan de
raad en toegestuurd aan het college op 4 maart 2020.
Hierbij heeft de BVB het college van B&W uitgenodigd om met elkaar hierover in gesprek te
gaan.
Toezeggingen aan de BVB kwamen in gevaar door de uitbraak van het coronavirus en de daarbij
ontstane noodverordening voor Nederland.

Als reactie op de uitnodiging ontving de BVB een telefonisch bericht dat vanwege de
coronamaatregelen geen inhoudelijk gesprek/atelier mogelijk was.
De BVB is gedesillusioneerd en voelt zich niet serieus genomen.

Vragen


is het college op de hoogte van de uitgesproken zorg en ontevredenheid?
Antwoord: Burgerparticipatie staat voorop bij de Gemeente. Gelet op de beperkingen die
gelden door de geldende noodverordeningen is gezocht naar een andere manier om deze
burgerparticipatie toch plaats te laten vinden. In plaats van de gebruikelijke
inloop/informatieavond worden nu persoonlijke gespreken aangeboden zodat alle
inwoners veilig (corona-proof) in gesprek kunnen met de gemeente over de
mobiliteitsnota’s. Deze informatie avond/dag is op 23 juni gepland. Indien de opkomst
groot is, is er tevens een reservedatum voor een extra avond op 25 juni. Het College heeft
er vertrouwen dat deze andere invulling ook goed recht doet aan de, ook door de raad
gewenste, burgerparticipatie.



is het college op de hoogte dat, zelfs in het coronatijdperk, vele toepassingen mogelijk
zijn om invulling te geven aan door alle partijen zo belangrijk gevonden participatie. Er
zijn al informatieavonden georganiseerd en er zullen meerdere volgen. Hoe denkt het
college hieraan invulling te geven om het geschonden vertrouwen weer te herstellen bij
de BVB?
Antwoord: Wij betreuren het dat de BVB haar vertrouwen geschonden vindt. Gelet op het
bovenstaande antwoord vindt er dus wel burgerparticipatie plaats. Daar de BVB reeds
eerder in het traject van de mobiliteitsvisie heeft deelgenomen zijn zij hier per mail op
3 juni, met een tweede mail op 15 juni, op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot
participatie zowel via reactie per mail/telefoon alsook dus de informatie dag/avond op
23 juni.



we hebben het allemaal druk en we hebben met z’n allen te dealen met deze crisis. We
hebben ook in de raad unaniem een amendement aangenomen bij het proces
totstandkoming deelnota’s mobiliteit waarin de participatie hoog in het vaandel staat
naar aller tevredenheid. Hoe gaat u de raad uitleggen hoe u verder te werk gaat?
Antwoord: Met de beantwoording van deze raadsvraag en gelet op bovenstaande
antwoorden leggen wij het komende proces uit en bevestigen richting de raad dat we
uitvoering geven aan het amendement. Op 27 mei is via Gemeente aan Huis en sociale
media de aankondiging van de zienswijze periode gedaan. Op 3 juni hebben betrokken
een mail hierover gehad, met een tweede op 15 juni. Op 17 juni is een verkeersspecial in
Gemeente aan Huis gepubliceerd waar de uitnodiging voor de informatie dag/avond ook
in is opgenomen. De informatie dag/avond staat open voor alle geïnteresseerden die dan
persoonlijk in gesprek kunnen gaan met de gemeente.



Vindt u dat het coronavirus een excuus mag zijn om afspraken niet na te komen?
Antwoord: Nee, gezien de bovenstaande antwoorden delen wij uw mening niet.

