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2079 Raadsbesluit

Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Aangepastbesluittotvaststelling

Mobiliteitsvisie Bereikbaar en op

weg

Leiderdorp, 12 november 2079

ilililtil iltil Iil llil lil ilililil til til iltil til Iil
*ZO24EJ2C38O1*

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van 8 oktober 20Lg,Z/79/O88OLO/il69738

gezien het advies van het Politiek Forum van 4 november 2019;

besluit:

Het mobiliteitsbeleid, zoals verwoord in de mobiliteitsvisie Bereikbaar en op Weg, voor de komende

10 jaar uit te stippelen door:

L Vijf overkoepelende (generieke) doelstellingen in relatie tot mobiliteit voor 2030 vast te stellen,
te weten
Duurzaamheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, inclusiviteit en gezondheid.

2. Zeven mobiliteitsdoelen voor 2030 vast te stellen, te weten
A. Een verkeersnetwerk met het juiste verkeer op de juiste plek
B. Duurzame moda liteiten
C. Minder gebiedsvreemd autoverkeer
D. Beter openbaar vervoer
E. Volledig netwerk voor langzaam verkeer
F. Bereikbare stedenbouwkundige ontwikkelingen
G. Herkenbaar en veilig

3. De uitgangspunten (het beleidskoder)voor het mobiliteitsbeleid vast te stellen met inherent een
prioritering van mobiliteitsbeleid ten behoeve van meest kwetsbare verkeersdeelnemers.
3.1 Fiets en voetganger voorop: uitgewerkt in de nota Langzaam Verkeer en door actualisering

van de bestaande Fietsnota 2OL2-2022
3.2 Huidige openbaar vervoer behouden en waar mogelijk uitbreiden: inzet ¡s om deze

uitgangspunten mee te geven aan de provincie bij de nieuwe OV concessie.
3.3 Autoverkeer meer buitenom en over hoofdroutes.
3.4 Bij nieuwbouw eerst bewegen dan bouwen; dit principe is kader stellend voor nieuwe

ruimtel¡jke ontwikkel¡ngen.
3.5 Verleiden tot gewenst gedrag
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3.6 De basis op orde, een herkenbare uniforme inrichting voor weggebruikers en gebruik van

duurzame materialen.

4. ln te stemmen met:
De kaartbeelden in de mobiliteitsvisie die als inspiratiebeelden zijn weergegeven.

5. De volgende deelnota's af te wachten:
5.1 De nota Circulatre betreft het verkeersnetwerk van hoofdroutes (GOW's) en wijkwegen (grijze

wegen) voor gemotoriseerd verkeer. Daar waar relevant zijn in de hoofdroutes ook fietsroutes en

kruisingen van hoofdfietsroutes met het autoverkeer meegenomen. De nota Circulatie wordt als

eerste opgesteld omdat door aanpassingen en structuurmaatregelen voor het autoverkeer ruimte
ontstaat voor het inpassen van ontbrekende schakels in hoofdfietsroutes.
5.2 De nota Langzoom verkeer betreft het netwerk voor fietsers en voetgangers. Naast actualisering

van het vigerend Fietsbeleid worden primaire en secundaire fiets- en voetgangersroutes
vastgesteld op basis van het aanvullen van de netwerken. Door regionale dan wel lokale

ontbrekende schakels in het netwerk aan te duiden wordt een fijnmazig netwerk gerealiseerd.

5.3 De noto Parkeren waarbij het bestaande parkeerbeleid wordt geactualiseerd en duurzame

aspecten zoals deelauto's en het stimuleren van elektrische vervoermiddelen worden
meegenomen.
5.4 De nota Openbaar Vervoer.

6. ln Mobiliteitsvisie op pagina 19 de tekst:
" De bestaande zebro's in woonwijken worden gehandhaafd totdat er (groot) onderhoud ploatsvindt
aøn de betreffende weg."
Te w'rjzigen in:
" De bestoonde zebra's in woonwìjken worden gehondhoafd, ook bij groot onderhoud aan de

betreffende weg. Alleen als de situatie ter plekke wezenlijk onders is dan ten tijde van de aanleg van

de zebra, kan deze na overleg met de road en inwoners verwijderd worden."

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op27 januari 2020,

de heer B.A.M. R'rjsbergen

de voorzitte 1,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen


