
Van: 
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 21:26
Aan: Griffie Leiderdorp
Onderwerp: Leidse Ring Noord

Geacht college van burgemeester en wethouders en raadsleden van de gemeente Leiderdorp,
 
Ik schrijf u deze email als betrokkene die vlak langs de Leidse Ring Noord (LRN) woont. De brief 
(13/1/2020) die door de bewoners langs de Oude Spoorbaan is geschreven is een goede 
samenvatting van een aantal jaren bestuurlijk handelen. Aanvullend zou ik willen noemen dat de 
Gemeente Leiderdorp terecht de bewoners langs de Oude Spoorbaan heeft opgedeeld in meerdere 
groepen.  In de bijeenkomst van juli 2018 zijn de belangen geïnventariseerd van Buitenhof, 
Dijkwacht / Schildwacht en Dijkwacht / Ovaal. De conclusie toen was dat de belangen per deelgebied 
verschillend waren met name over de hoogte van de geluidsschermen. Dat geldt ook voor de 
belangen van de bewoners rond het trace Engelendaal – Dwarswateringbrug.
 
Uitzicht over de polder is prachtig. Maar een tweebaansweg aanleggen met 50 km/h zonder 
handhaving  op de snelheid door de politie zal in de praktijk tot een hogere snelheid leiden. Met veel 
geluidshinder ten gevolg. Dan gaat mijn voorkeur uit naar hogere geluidsschermen en minder zicht. 
 
Het is duidelijk dat de LRN belangrijk is voor de doorstroming van het verkeer vanuit Leiden en 
rondom Leiderdorp. Verbreding van de LRN heeft impact voor de omwonenden of we dat nu leuk 
vinden of niet.  Ik wil u als college oproepen om naar de belangen van alle omwonenden te kijken en 
er rekening mee te houden dat er binnen de omwonenden verschillende belangen zijn. Op basis van 
wat ik vandaag al lang mijn huis zie racen, geloof ik niet in de mythe van een maximum snelheid van 
50 km/h zonder handhaving. Dan kun je beter maatregelen treffen die passen bij de snelheid die er 
daadwerkelijk wordt gereden. 
 
Uiteraard ben ik beschikbaar voor een mondelinge toelichting.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gegevens bekend bij griffie


