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Nr Inbrenger Belang Locatie Eistitel Toelichting Honorering 

1 Groen- en 
waterbeheer 

Eis Ericalaan 4 bomen aan de huidige 
woningzijde behouden, 3 bomen 
LIDL-zijde compenseren of 
behouden 

De aanwezige Lindebomen worden bij voorkeur behouden, omdat 
deze bomen een grote volume in de kroon hebben. Deze grote 
volume in de kroon is belangrijk voor het opnemen van 
luchtvervuiling, verkoeling van de stad en klimaatadaptatie. Deze 
bomen zijn dus niet 1 op 1 te compenseren met nieuwe (jonge) 
bomen met een kleinere kroon. De vier bomen aan de 
bewonerszijde dienen te worden behouden, de drie bomen aan de 
LIDL-zijde moeten worden behouden of gecompenseerd.  

In ontwerp worden huidige bomen behouden. 

2 Groen- en 
waterbeheer 

Eis Ericalaan Watergangen zuidzijde behouden De watergangen aan de zuidzijde van de van Geerstraat en Willem-
Alexanderlaan worden niet aangepast 

Bij het ontwerp worden de watergangen niet 
betrokken. 

3 Verkeer Eis Ericalaan Ericalaan inrichten als wijkweg 
van 30 km/u   

De Ericalaan is aangewezen als wijkweg van 30 km/u. De gemeente 
heeft richtlijnen opgenomen voor dit type wegen om tot een 
uniform wegbeeld te komen voor wijkwegen. Deze richtlijnen dienen 
als uitgangspunt voor het ontwerp van de Ericalaan. 

In het ontwerp van de Ericalaan is rekening 
gehouden met de richtlijnen voor een wijkweg van 
30 km/u. 

4 Verkeer Eis Ericalaan Minimaal het huidige aantal (20) 
parkeerplaatsen behouden 

In de huidige situatie zijn 20 parkeerplaatsen aanwezig op de 
Ericalaan. Deze 20 parkeerplaatsen dienen minimaal te worden 
gehandhaafd. 

In het ontwerp van de Ericalaan zijn 20 
parkeerplaatsen opgenomen. 

5 Verkeer Eis Ericalaan Rotonde Ericalaan - Acacialaan – 
Hoogmadeseweg buiten scope 

De rotonde tussen de Acacialaan, Hoogmadeseweg en Ericalaan valt 
buiten de scope van het project. Het ontwerp van de Ericalaan dient 
aan te sluiten op de huidige vormgeving van de rotonde. 

Het ontwerp van de Ericalaan sluit aan op de 
bestaande rotonde. 

6 Verkeer Eis Ericalaan Bereikbaarheid omliggende 
straten behouden 

De omliggende straten moeten bereikbaar blijven in het ontwerp. 
Uitzondering is de Van Geerstraat, hier zijn aanpassingen aan de 
verkeerssituatie mogelijk. 

Alle straten op de Ericalaan blijven bereikbaar in 
het ontwerp, uitzondering hierop is de Van 
Geerstraat. 

7 Verkeer Eis Ericalaan Geen aanpassingen aan viaduct 
A4 

Een dwangpunt is de huidige ligging van het viaduct waar de 
Mauritssingel de A4 kruist. Dit kunstwerk is in beheer van 
Rijkswaterstaat. Zolang het viaduct geen aanpassingen nodig heeft is 
de inrichting van fietspaden en het trottoir op de Mauritssingel wel 
aanpasbaar 

In het ontwerp van de Ericalaan vinden geen 
fysieke wijzigingen plaats aan het viaduct. 

8 Verkeer Eis Ericalaan Aansluiten op ontwerp 
Amaliaplein 

Het ontwerp van de Ericalaan dient aan te sluiten op het ontwerp 
van het Amaliaplein. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een 
dubbele trottoir wordt aangelegd.  

Ontwerp is afgestemd met inrichting van 
bouwplannen Amaliaplein. 

9 Verkeer Eis Ericalaan Voorrangssituatie kruispunt 
Ericalaan-Willem- Alexanderlaan - 
Mauritssingel 

De Willem-Alexanderlaan en de Mauritssingel zijn in de huidige 
situatie voorrangswegen. Dit dient behouden te blijven, mede 
vanwege hulpdienstenroute op deze route.  

De voorrangssituatie wijzigt niet. 
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10 Verkeer Eis Ericalaan Groentoets Amaliaplein: 200m² 
extra sierplantsoen en 
reconstructie laanstructuur 

Vanuit de groentoets Amaliaplein e.o. (Januari 2018) is de wens om 
op de Ericalaan de groenbalans terug te brengen/herstellen. Hierbij 
dient de bomenrij doorgetrokken te worden en 200m² extra 
sierplantsoen te worden aangelegd.  

Overgenomen in het ontwerp. 

11 Verkeer Eis Ericalaan Open verharding i.p.v. asfalt Open verharding geeft de uitstraling van een 30 km/u weg en is 
handiger voor beheer en onderhoud van kabels en leidingen. 
Streetprint is niet gewenst, omdat dit gevoelig is voor wringing bij 
manoeuvres van vrachtverkeer naar inrit van de Lidl. Mogelijk nadeel 
is geluid, omdat open verharding doorgaans meer geluid produceert 
dan asfalt. 

In ontwerp wordt Ericalaan uitgevoerd in 
klinkerverharding waarbij stille betonklinkers 
worden toegepast zodat geen extra geluid wordt 
geproduceerd. 

12 Wegbeheer Eis Ericalaan Riool gelijktijdig vervangen met 
realisatie weg 

Tijdens de realisatie wordt het riool in de Ericalaan gelijktijdig 
vervangen. Deze eis is intern bij de gemeente Leiderdorp bekend.  

Wordt meegenomen in uitvoeringsfase. 

13 Lidl Eis Ericalaan In/uitrit op de Ericalaan voor de 
nieuwe woningen 

Voor de bereikbaarheid van de nieuwe woningen geldt dat deze een 
aparte ontsluiting dienen te krijgen op de Ericalaan. Hier is het 
ontwerp van de kavels ook op gericht.  

Meegenomen in ontwerp 

14 Lidl Eis Ericalaan Inrit expeditiestraat vanaf de 
Ericalaan 

Vanuit de Lidl is het van groot belang dat de expeditiestraat vanuit 
beide zijden van de Ericalaan goed ingereden kan worden door 
distributieverkeer (maatgevend voertuig: trekker met oplegger, met 
meesturende achterassen).  Lidl weet namelijk niet hoe chauffeurs 
gaan aanrijden. Het uitrijden van de expeditiestraat gaat via 
Amaliaplein. 
Bezoekers van de Lidl die per auto komen maken gebruik van de 
in/uitritten die gesitueerd zijn aan de Willem-Alexanderlaan om het 
Amaliaplein te bereiken, vallen hierdoor buiten scope van Ericalaan. 
Voor bezoekers wordt dus geen in- of uitrit bij de Ericalaan 
gerealiseerd. 

Meegenomen in ontwerp en getoetst op rijcurves 
van maatgevend voertuig. 

15 Lidl Eis Ericalaan Inrit distributieverkeer Lidl 
verkeersveilig inrichten 

Let bij de inrichting van de inrit op de verkeersveiligheid van 
langzaam verkeer. Zorg dat de zichtlijnen voor de 
vrachtwagenchauffeur goed zijn om verkeersonveilige situaties te 
voorkomen. Een gecombineerde inrit met de nieuwe woningen vindt 
Lidl geen probleem, dit maakt het makkelijker om de bocht te 
nemen voor vrachtauto's.  

Inrit tot expeditiestraat voldoet aan CROW 
richtlijnen. Tevens rijcurves getoetst. 

16 Groen- en 
waterbeheer 

Wens Ericalaan Aansluiten op groen Lidl: voorkeur 
voor een Gleditsia skyline  

De nieuwe beplanting op het terrein van de nieuwe woningen en de 
Lidl worden met name Gleditsia’s , magnolia's en prunussen gepland. 
De wens is om hierbij aan te sluiten (met dezelfde maat 20-25). Met 
het oog op beheer en onderhoud is de wens om in de Ericalaan 
Gleditsia’s te planten, maar geen magnolia's en prunussen. Als wordt 
gekozen voor bloemen is de voorkeur voor type G2-Cruydthoeck. 

In ontwerp worden locaties bomen bepaald. Na 
functioneel ontwerp wordt groen plan nader 
uitgewerkt. 
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De voorkeuren met betrekking op groen in de Ericalaan: 
- Maak er een speels en luchtig ontwerp van   
- Gebruik een combinatie van meerstammers i.p.v. grote bomen, 
zoals bijvoorbeeld Betula utilis var. jacquemontii 
- Pas een biologisch stinzenmengsel toe zodat in het vroege voorjaar 
er al een kleurrijke situatie ontstaat. 
- Pas het bloemrijke mengsel G2 van Cruydt Hoeck toe 
- Plag de bovenlaag af, zodat bloemen de kans krijgen zich te 
ontwikkelen 
- Ga bij het ontwerpen uit van een situatie waar weinig beheer 
noodzakelijk is.  

17 Ruimtelijke 
Ordening 

Wens Ericalaan Voorkeur voor extra 
parkeervakken 

Bij voorkeur extra parkeerplaatsen dan het minimale van 20 
parkeerplaatsen. Dit komt omdat de nieuwe woningen voor 25 jaar 
sociale huurwoning zijn. De kans is groot dat deze woningen hierna 
koopwoningen worden, waardoor de parkeernorm omhoog gaat en 
dus extra parkeervakken nodig zijn.  

In het ontwerp wordt het minimale aantal van 20 
parkeerplaatsen aangehouden. Onderzocht wordt 
of het mogelijk is dit aantal uit te breiden. 

18 Ruimtelijke 
Ordening 

Wens Ericalaan Voorkeur voor parkeren aan kant 
bestaande woningen 

Parkeren aan de kant van de bestaande woningen zorgt ervoor dat 
de weg meer van de bestaande woningen af komt te liggen, 
waardoor de lucht- en geluidsoverlast afneemt. Echter worden ook 
woningen aan de andere zijde gerealiseerd.  

Om het minimale aantal van 20 parkeerplaatsen te 
bereiken die tevens langsparkeerplaatsen zijn 
dienen aan beide zijde van de weg parkeerplaatsen 
te komen. 

19 Stedenbouw Wens Ericalaan Groen in straatbeeld aanbrengen De  wens is om zo veel mogelijk groen in het profiel terug te laten 
komen. Dit verhoogt de kwaliteit van de openbare ruimte en sluit 
hiermee aan op de omliggende groene straten.  

In het ontwerp worden bomen aan beide zijden 
van de weg meegenomen om de weg een groener 
(laan) profiel te geven. 

20 Stedenbouw Wens Ericalaan Langsparkeren integreren in 
ontwerp 

Op dit moment zijn er verschillende haaksparkeerplaatsen aan de 
Ericalaan aanwezig. Bij dit wegprofiel past langsparkeren waar om de 
twee parkeerplaatsen een boom te vinden is. Groene voortuinen 
d.m.v. hagen en/of lage stenen muren i.c.m. een groen hekwerk van 
de nieuwbouw dragen bij aan het groene karakter. 

Langsparkeren is vanuit de verkeersfunctie 
eveneens gewenst en is meegenomen in het 
ontwerp. Vanwege de beperkte ruimte en de eis 
van 20 parkeerplaatsen is het niet mogelijk om 
tussen twee parkeerplaatsen bomen te planten. 

21 Verkeer Wens Ericalaan Parkeerplaatsen op Ericalaan zijn 
bij voorkeur langsparkeerplaatsen 

De Ericalaan is aangewezen als wijkweg. Om de verblijfsfunctie en 
verkeersfunctie van de weg op een verkeersveilige wijze te 
combineren wordt  de voorkeur gegeven aan langsparkeerplaatsen 
in plaats van haaksparkeerplaatsen. 

In het ontwerp van de Ericalaan zijn alle 
parkeerplaatsen langsparkeerplaatsen. 
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22 Verkeer Wens Ericalaan Ericalaan toegankelijk maken voor 
busverkeer 

Bij de volgende OV-concessie kan er worden gekeken of de bus via 
de Ericalaan naar de Willem-Alexanderlaan gaat rijden in plaats van 
via de Hoogmadeseweg. Door hier rekening mee te houden in het 
ontwerp blijft deze mogelijkheid open. 

In ontwerp wordt rekening gehouden met rijcurves 
voor maatgevend voertuig trekker met oplegger, 
hierdoor is ontwerp ook voor toekomstige bus 
berijdbaar. 

23 Water/riolering Wens Ericalaan Gemengde riool vervangen, 
dezelfde diameters aanhouden 

Dit geldt voor de gehele Ericalaan Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

24 Water/riolering Wens Ericalaan Hemelwaterriool aanbrengen en 
aansluiten op de watergang langs 
de A4.  

Rekening houden met toekomstige aansluitingen vanuit de 
Kerkenwijk en de nieuwbouw van de Lidl en woningen naast de Lidl. 
Riool Ø500 mm. 

Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

25 Lidl Wens Ericalaan Kruispunt bij Mauritssingel 
verbeteren 

Betere doorstroming van het kruispunt bij de Mauritssingel zorgt 
voor het gemakkelijker aanrijden van vrachtverkeer naar de 
distributiestraat.  

Kruispunt Mauritssingel – Willem-Alexanderlaan – 
Ericalaan wordt conform CROW-richtlijnen 
ingericht. 

26 Bewoners  Wens Ericalaan Gekapte bomen terugbrengen, 
liefst aan beide zijden 

In het verleden waren meer bomen aanwezig in de Ericalaan. Deze 
zijn gekapt. De wens is dat deze bomen terugkeren in het 
straatbeeld 

Overgenomen in het ontwerp 

27 Bewoners  Wens Ericalaan Meer groen in de straat Waar mogelijk ruimte zo veel mogelijk groen terugbrengen in het 
straatbeeld. Doordat de weg een groener karakter krijgt, krijgt de 
weg minder het uiterlijk van een doorgaande weg. Bij voorkeur 
groen wat weinig hinder oplevert. Voor eventueel spelende kinderen 
het liefst groen tussen de woningen en de weg creëren.  

Overgenomen in het ontwerp 

28 Bewoners  Wens Ericalaan Langsparkeren aan beide zijden 
van de straat 

Bewoners wensen dat bezoekers van de Lidl niet in de Ericalaan 
parkeren. Langsparkeren past meer bij parkeren voor de woningen 
en bij het karakter van de straat. Langsparkeren heeft ook het 
voordeel dat de koplampen niet in de woningen schijnen. 

Overgenomen in het ontwerp 

29 Bewoners  Wens Ericalaan Fietsstroken aanleggen Vanwege de remmende werking voor het snelverkeer zijn 
fietsstroken gewenst.  

Niet overgenomen in het ontwerp. Wel wordt een 
andere kleur klinker gebruikt aan de zijkanten van 
de weg, waardoor visueel een voorziening voor 
fietsers wordt gemaakt.  

30 Bewoners  Wens Ericalaan Vrijliggend fietspad aanleggen Vanwege de fietsveiligheid en schoolroutes zijn gescheiden 
fietspaden gewenst.  

Niet overgenomen in het ontwerp. Past niet bij een 
erftoegangsweg. Wel de fietsveiligheid verhoogd 
door middel van een smaller wegprofiel 

31 Bewoners  Wens Ericalaan Zebrapaden aanleggen Voor de oversteekbaarheid zijn zebrapaden gewenst. Deze wens 
wordt versterkt door de nieuwe looproute vanuit de wijk naar de Lidl 
en omdat de Ericalaan onderdeel is van een schoolroute. 

Niet overgenomen in het ontwerp. Past niet bij een 
erftoegangsweg. Wel de oversteekbaarheid 
verhoogd door middel van een smaller wegprofiel 
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32 Bewoners  Wens Ericalaan Rekening houden met 
schoolroutes 

Tijdens een eerder project heeft de gemeente samen met bewoners 
gekeken naar de veiligheid van de schoolroutes in de omgeving. 
Graag zien de bewoners maatregelen terug in de Ericalaan die de 
veiligheid op de schoolroutes verbeterd.  

Overgenomen in het ontwerp 

33 Bewoners  Wens Ericalaan Verbod inrijden Ericalaan vanaf de 
Mauritssingel 

Voor de veiligheid en overzicht op het kruispunt en minder verkeer 
op de Ericalaan wensen bewoners een verbod op inrijden van de 
Ericalaan vanaf de Mauritssingel  

Niet overgenomen in ontwerp, deze rijrichting blijft 
open.  

34 Bewoners  Wens Ericalaan Comfort en verkeersveiligheid op 
kruispunt Ericalaan - Willem-
Alexanderlaan verbeteren 

In de huidige situatie wordt het kruispunt ervaren als 
verkeersonveilige locatie. De wens is om het kruispunt 
verkeersveiliger en comfortabeler te maken.  

Overgenomen in het ontwerp 

35 Bewoners  Wens Ericalaan Vrachtwagen verbod behouden 
m.u.v. bestemmingsverkeer 

De wens is om het huidige vrachtwagenverbod te handhaven. Alleen 
bestemmingsverkeer heeft hierbij toegang tot de straat 

Overgenomen in het ontwerp 

36 Bewoners  Wens Ericalaan Verkeersveiligheid kruispunt van 
Groenendijkstraat verhogen 

Bij drukte is het lastig om vanaf de Groenendijkstraat de Ericalaan op 
te rijden.  Bij het ontwerp wensen bewoners om te kijken naar de 
verkeersveiligheid van het kruispunt 

Overgenomen in het ontwerp d.m.v. een (visueel) 
plateau 

37 Bewoners  Wens Ericalaan Snelheid in praktijk verlagen naar 
30 km/u 

In de huidige situatie geldt de maximale snelheid van 30 km/u op de 
Ericalaan. In praktijk wordt er te hard gereden. Bewoners wensen 
om in de nieuwe weginrichting een snelheidsremmend effect te 
creëren 

Overgenomen in het ontwerp d.m.v. een smaller 
wegprofiel 

38 Bewoners  Wens Ericalaan Lichtoverlast beperken Bewoners wensen om lichtoverlast te beperken door middel van 
langsparkeren en lichtmasten te verlagen  

Overgenomen in het ontwerp door middel van 
langsparkeren i.p.v. haaksparkeren 

39 Stedenbouw Kans Ericalaan Groene entree Ericalaan creëren 
combineren met ruimte voor 
langzaam verkeer 

Het straatprofiel van de Ericalaan markeert de zuidelijke entree voor 
de wijk Kerklaan en ligt in het verlengde weg van de Acacialaan. De 
kans bij het ontwerp is om deze woonwijk een volwaardige entree te 
geven (ter hoogte van kruispunt Mauritssingel) die bij de tijdgeest 
van deze woonwijk past.  Met de verlengde straat Acacialaan 
behoort de Ericalaan tot een van de oudste wijken die Leiderdorp 
kent en wordt geflankeerd door jaren ’30 woningen met statige 
bomen. Echter oogt de zuidelijke entree bij dit kruispunt kaal en 
stenig en zijn er weinig bomen te vinden. Nieuwbouw dat aan de 
Ericalaan gebouwd gaat worden wordt in de ‘jaren 30 stijl gebouwd 
dat bij deze straat past. De kans in het nieuwe ontwerp is om het 
entreegebied te vergroenen met statige bomen en ruimte te bieden 
voor de fietser en voetganger dat ook verderop bij de noordelijke 
entree langs de Acacialaan te vinden is.  

In het ontwerp is rekening gehouden voor meer 
groen aan beide zijden van de weg. 
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40 Verkeer Kans Ericalaan Van Geerstraat afsluiten maakt 
kruispunt overzichtelijker 

In de huidige situatie is het kruispunt Ericalaan - Mauritssingel – 
Willem-Alexanderlaan onoverzichtelijk. Door de ontsluiting van de 
Van Geerstraat op de Ericalaan op te heffen, wordt de 
verkeerssituatie nabij het kruispunt Ericalaan - Mauritssingel – 
Willem- Alexanderlaan overzichtelijker. Hierdoor wordt de rijtaak 
van de bestuurder makkelijker gemaakt en neemt de 
verkeersveiligheid toe. 

In het ontwerp sluit de Van Geerstraat niet meer 
aan op de Ericalaan. 

41 Groen- en 
waterbeheer 

Eis Ericalaan en Simon Smitweg Beplanting over de weg vereist 
minimaal 6 meter doorrijhoogte 

Bij deze doorrijhoogte is rekening gehouden met vrachtauto's  Na functioneel ontwerp wordt groen plan nader 
uitgewerkt waar aandacht is voor hoogte van de 
bomen. 

42 Groen- en 
waterbeheer 

Eis Ericalaan en Simon Smitweg Handboek 'Bomen' aanhouden in 
ontwerp 

Dit handboek van de gemeente dient te worden gevolgd tijdens de 
inrichting van beplanting 

Bij het ontwerp is het handboek geraadpleegd. 

43 Groen- en 
waterbeheer 

Eis Ericalaan en Simon Smitweg Bij plaatsen van groen rekening 
houden met zichtlijnen (i.v.m. 
verkeersveiligheid) 

Groen mag de zichtlijnen (bij kruispunten) niet belemmeren i.v.m. 
verkeersveiligheid 

Ontwerp conform richtlijnen CROW. 

44 Openbare 
Verlichting 

Eis Ericalaan en Simon Smitweg Verlichting aanpassen en inrichten 
die past bij functie van de weg 

In de huidige situatie is openbare verlichting met een mast van 8 
meter hoog met oranje/ geel licht aanwezig. Deze verlichting (en 
lichtkleur) is verouderd en past meer bij een doorgaande hoofdweg. 
De eis is om deze openbare verlichting aan te passen naar de huidige 
richtlijnen. Daarbij aanpassing van de rijbaan verlichting naar masten 
van 6m hoogte en LED armaturen met lichtkleur 3000K (warm wit). 
Op voetpaden masten van 4m hoogte met LED kegelarmatuur en 
lichtkleur 3000K. Deze verlichting past in het geheel van Leiderdorp 
en met LED wordt energieverbruik flink verminderd. Nadeel van 
lagere verlichting is echter wel dat afhankelijk van  het ontwerp, 
mogelijk meer masten en armaturen nodig zijn.  

Voor zowel Ericalaan als Simon Smitweg wordt een 
lichtplan opgesteld zodat verlichting geborgd is. 

45 Openbare 
Verlichting 

Eis Ericalaan en Simon Smitweg Afstand tussen verlichting en 
boom minimaal 8 meter 

Om verlichting zo functioneel mogelijk te maken is het van belang 
dat bomen op een minimale afstand van 8 meter worden geplaatst. 

Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

46 Verkeer Eis Ericalaan en Simon Smitweg Vrachtverkeer: alleen 
bestemmingsverkeer toegestaan 

Op de Ericalaan en Simon Smitweg is alleen vrachtverkeer met een 
bestemmingsfunctie toegestaan. Hiervoor dient huidige 
vrachtwagenverbod met uitzondering bestemmingsverkeer 
gehandhaafd. 

In ontwerp blijft huidig vrachtwagenverbod met 
uitzondering bestemmingsverkeer gehandhaafd. 

47 Verkeer Eis Ericalaan en Simon Smitweg Trekker-oplegger met 
meesturende achterassen als 
maatgevend voertuig 

Voor het ontwerp moet de maatvoering voor een trekker-oplegger 
worden aangehouden. Dit is met name belangrijk voor de 
bevoorrading van de Lidl. Ook moeten beide wegen geschikt zijn 
voor bestemmingsverkeer vrachtwagens. 

Ontwerpen zijn getoetst met rijcurves voor een 
trekker-oplegger met meesturende achterassen. 
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48 Verkeer Eis Ericalaan en Simon Smitweg Breedte trottoir minimaal 1,80 m Conform CROW richtlijnen is de breedte van een trottoir minimaal 
1,8 m. Uitzondering is mogelijk ter plekke van obstakels, zoals 
lichtmasten, nutsvoorzieningen, verkeersborden en paaltjes. 

Bij ontwerpen is maatvoering van 1,8 m voor 
trottoir zoveel als mogelijk aangehouden. 

49 Verkeer Eis Ericalaan en Simon Smitweg Boogstralen/opstellengte Het ontwerp dient vrachtverkeer en busdiensten vanaf elke richting 
naar elke richting af te kunnen handelen 

De ontwerpen voldoen aan de richtlijnen van 
CROW en zijn getoetst op rijcurves. 

50 Water/riolering Eis Ericalaan en Simon Smitweg Parkeervakken langs het groen 
uitvoeren als groenparkeren 

Hierdoor verminder je het verhard oppervlakte en kan er meer water 
de ondergrond in gaan 

Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

51 Water/riolering Eis Ericalaan en Simon Smitweg Hemelwater gescheiden van 
vuilwater afvoeren 

Ten behoeve van klimaatadaptatie Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

52 Water/riolering Eis Ericalaan en Simon Smitweg Zo veel mogelijk groen inpassen Ten behoeve van klimaatadaptatie Overgenomen in het ontwerp 

53 Wegbeheer Eis Ericalaan en Simon Smitweg Voldoen aan eventuele 
watercompensatie 

Bij meer verharding dan 500 m2 moet wellicht worden voldaan aan 
watercompensatie. De kans op compensatie is klein, omdat de 
ontwerpen waarschijnlijk niet leiden tot een grote toename van 
verharding. Hier weet het Hoogheemraadschap meer van.  

Niet van toepassing, omdat ontwerpen niet leiden 
tot toename van verharding. 

54 Geluid  Eis Ericalaan en Simon Smitweg Ontwerp moet voldoen aan Wet 
Geluidhinder 

Het ontwerp dient te voldoen aan de wettelijke eisen vanuit de Wet 
Geluidhinder. Indien hier niet aan wordt voldaan zijn mitigerende 
maatregelen noodzakelijk of een hogere grenswaarde aanvragen. 

Overgenomen in het ontwerp 

55 Groen- en 
waterbeheer 

Wens Ericalaan en Simon Smitweg Type beplanting kiezen a.h.v. 
omgevingsfactoren en 
onderhoudsarm 

Omgevingsfactoren zijn: Veel schaduw, wind, veel uitlaatgassen, 
zout (strooien in wintermaanden). Onderhoud aan de beplanting 
dient beperkt te zijn. 

Na functioneel ontwerp wordt groen plan nader 
uitgewerkt.  

56 Groen- en 
waterbeheer 

Wens Ericalaan en Simon Smitweg Bij voorkeur bloemrijke bermen 
met diverse bomen inpassen 

Vanuit groen is het ideaalbeeld om bloemrijke bermen (in arme 
grond en bloemenmengsel G2) te creëren die aansluiten op de 
bodemkwaliteit waarin bomen worden geplant. Ook is een 
afwisseling in type bomen gewenst om aan te sluiten op de 
omgeving. Bovendien kunnen luizen en ziekten zich dan moeilijker 
verspreiden doordat niet alle bomen hetzelfde zijn.  

Na functioneel ontwerp wordt groen plan nader 
uitgewerkt. 

57 Openbare 
Verlichting 

Wens Ericalaan en Simon Smitweg Verlichting waar mogelijk op 
dezelfde locatie in ontwerp 
opnemen 

Dit beperkt de kosten van het verleggen van kabels. Indien 
verlichting op de bestaande locatie wordt ingepast is de ervaring dat 
er minder bezwaren zijn  van aanwonenden dan wanneer op nieuwe 
plekken lichtmasten komen.  

Bij ontwerpen wordt zoveel als mogelijk 
aangesloten bij huidige locatie van lichtmasten. 

58 Wegbeheer Wens Ericalaan en Simon Smitweg Parkeerplaatsen inrichten met 
zwarte betonstraatstenen of 
grasbetonklinkers 

Zwarte betonstraatstenen krijgen voorkeur vanwege beheer en 
onderhoud, grasbetonklinkers zijn positief omtrent klimaatadaptatie. 

Wordt meegenomen in uitvoeringsfase. 
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59 Arriva Wens Ericalaan en Simon Smitweg 50 km/u op busroutes of 30 km/u 
met minimaliseren hinder OV 

Arriva wenst een wegprofiel van 50 km/u incl. prioriteit in de VRI-
regeling met de Persant Snoepweg. 30 km/u geeft namelijk een hoog 
ongemak, geen comfort en een lage snelheid. De huidige busroute 
van lijnen 1 en 182 passeren de Simon Smitweg. Bovendien is een 
wegbreedte van 5,50 m is voor de bussen niet genoeg.  

Overgenomen in het ontwerp 

60 Arriva Wens Ericalaan en Simon Smitweg Prioriteit in de VRI-regeling Arriva wenst een wegprofiel van 50 km/u incl. prioriteit in de VRI-
regeling met de Persant Snoepweg. 30 km/u geeft namelijk een hoog 
ongemak, geen comfort en een lage snelheid. De huidige busroute 
van lijnen 1 en 182 passeren de Simon Smitweg. Bovendien is een 
wegbreedte van 5,50 m is voor de bussen niet genoeg. Lijn 2 rijdt 
over de Mauritssingel (over A4), Willem-Alexanderlaan en Simon 
Smitweg naar Het Alrijne Ziekenhuis. Uitgangspunt van Arriva is dat 
de huidige vlotte doorstroming voor lijn 2 blijft gehandhaafd. 

Overgenomen in het ontwerp 

61 Geluid  Wens Ericalaan en Simon Smitweg Geen extra geluidstoename De wens is dat het ontwerp niet leidt tot extra geluidstoename (<2 
dB) bij geluidsgevoelige bestemmingen langs de weg. Als dit wel het 
geval is het streven om dit zo veel als mogelijk te beperken met 
mitigerende maatregelen zoals stil asfalt of geluidsschermen, zodat 
een procedure hogere waarden (en eventuele maatregelen aan de 
gevel van de woningen) voorkomen kan worden.  
 
Bij de herinrichting dient rekening gehouden te worden dat 
maatregelen geen geluid verhogend effect heeft. Voorbeelden zijn 
drempels, klinkers en reflecterende elementen.  

Gehonoreerd, bij de Ericalaan is gekozen voor 
geluidsreducerende klinkers zodat dit geen geluid 
verhogend effect heeft. 

62 Lucht en geluid  Wens Ericalaan en Simon Smitweg Zo groot mogelijke afstand tussen 
woning en weg 

Door een zo groot mogelijke afstand tussen woning en weg te 
creëren wordt het lucht- en geluidsoverlast zo veel mogelijk beperkt. 

Bij ontwerp zoveel als mogelijk rekening mee 
gehouden. 

63 Luchtkwaliteit  Wens Ericalaan en Simon Smitweg Zo veel mogelijk groen inpassen Vanuit luchtkwaliteit (fijnstof) is het wenselijk om zo veel mogelijk 
groen (tussen woning en de weg) in het ontwerp toe te passen. Dit 
kan in de vorm van planten, struiken en/of bomen.  

Overgenomen in het ontwerp 

64 Luchtkwaliteit  Wens Ericalaan en Simon Smitweg Zo kort mogelijke wachtrijen bij 
kruisingen 

Zo kort mogelijke wachtrijen bij kruisingen betekent dat auto's 
minder lang stilstaan en daarmee minder schadelijke stoffen 
uitstoten 

Overgenomen in het ontwerp 

65 Zwembad de 
Does 

Wens Ericalaan en Simon Smitweg Doorstroming handhaven en/of 
verbeteren 

Het zwembad wenst een goede doorstroming op beide wegen voor 
bezoekers.  

Uitgangspunt voor het ontwerp is de vastgestelde 
verkeerscirculatie. Deze is getoetst op 
verkeersafwikkeling zodat dit geborgd is. 
Ontwerpen zijn uitwerking van de 
verkeerscirculatie. 
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66 Groen- en 
waterbeheer 

Eis Simon Smitweg 4 Bomen ter hoogte van 
gemeentehuis worden verplaatst 

Deze 4 bomen worden verplaatst naar de bomenrij op de Willem-
Alexanderlaan. Deze ruimte is noodzakelijk voor de aanleg van de 
weg in het ontwerp 

Overgenomen in het ontwerp. 

67 Groen- en 
waterbeheer 

Eis Simon Smitweg Eikenbomen behouden De zes eikenbomen tussen de milieustraat en de Hoogmadeseweg 
dienen behouden te blijven. 

Overgenomen in het ontwerp. 

68 Groen- en 
waterbeheer 

Eis Simon Smitweg Stinzenbollen compenseren Daar waar nu Stinzenbollen zijn geplant dienen bij de herinrichting 
teruggebracht te worden. Hierbij moeten dezelfde mengsels worden 
teruggebracht. 

Na functioneel ontwerp wordt groen plan nader 
uitgewerkt. 

69 Verkeer Eis Simon Smitweg Parkeerplaats trouwlocatie 
behouden of compenseren 

De huidige locatie voor trouwauto's bij het gemeentehuis moet 
worden behouden of gecompenseerd in de directe nabijheid van de 
trouwzaal 

Overgenomen in het ontwerp 

70 Verkeer Eis Simon Smitweg Eénrichtingsweg tot  Cardea dient 
verkeersveilig te zijn 

In de huidige situatie is de aansluiting van het terrein van Cardea op 
de Simon Smitweg een éénrichtingsweg, waarbij alleen naar Cardea 
kan worden gereden. Door het instellen van tweerichtingsverkeer op 
de Simon Smitweg en regelen van de kruising Simon Smitweg – 
Willem-Alexanderlaan met verkeerslichten dient ook de aansluiting 
naar het Cardea terrein aangepast te worden op een verkeersveilige 
wijze.  
 
Mogelijkheden zijn om de aansluiting op te heffen óf de rijrichting 
om te draaien waarbij verkeer dan alleen verplicht rechtsaf kan 
slaan.  

In het ontwerp wordt aansluiting tot Cardea terrein 
aangepast. 

71 Verkeer Eis Simon Smitweg Aansluiten op ontwerp 
Hoogmadeseweg 

Het ontwerp van de Simon Smitweg dient aan te sluiten op het 
ontwerp van de Hoogmadeseweg. De kruising met Hoogmadeseweg 
dient een goede fiets/voetgangersoversteek te hebben ter hoogte 
van het kruispunt. 

In het ontwerp is het kruispunt Simon Smitweg – 
Hoogmadeseweg meegenomen. 

72 Verkeer Eis Simon Smitweg Simon Smitweg inrichten als een 
gebiedsontsluitingsweg van 50 
km/u  

De Simon Smitweg is aangewezen als gebiedsontsluitingsweg van 50 
km/u. De CROW richtlijnen voor dit type wegen gelden als 
uitgangspunt om tot een uniform wegbeeld te komen voor 
gebiedsontsluitingswegen in de gemeente. 

In het ontwerp van de Simon Smitweg is rekening 
gehouden met de richtlijnen voor een 
gebiedsontsluitingsweg van 50 km/u. 

73 Verkeer Eis Simon Smitweg Overzichtelijke aansluitingen van 
Hofje van Holtlant, Holtlant en 
milieustraat op de Simon Smitweg 

Vrij zicht vanuit de aansluitingen op de Simon Smitweg op de Simon 
Smitweg. Idealiter zou tussen het fietspad en de rijbaan een 
personenauto moeten kunnen wachten zonder hierbij de fietsers te 
hinderen. 

In het ontwerp is opstelruimte opgenomen tussen 
fietspad en rijbaan. Vanwege beperkte ruimte is 
het niet mogelijk om de lengte van een 
personenauto hiervoor aan te houden. 



 

B70-MLO-KA-2000007 / Proj.nr. MN000607 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 20 januari 2020  

 

 

 

11/17 

Nr Inbrenger Belang Locatie Eistitel Toelichting Honorering 

74 Verkeer Eis Simon Smitweg Alternatieve locatie voor de 
parkeerplaats voor de trouwauto 

De zijingang van het gemeentehuis aan de Simon Smitweg is tevens 
de ingang voor bruiloften. Deze trouwingang heeft nabij 
parkeerplaatsen voor een trouwauto. Deze parkeerplaatsen dienen 
terug te komen in het ontwerp. 
Deze parkeerplaatsen worden ook gebruikt als laad- en losplaats 
voor bevoorrading van het gemeentehuis. 

In het ontwerp is ruimte voor een parkeerplaats 
voor een trouwauto gereserveerd. 

75 Verkeer Eis Simon Smitweg Geen drempels De Simon Smitweg is een hulpdienstenroute voor ambulance en een 
uitrukroute voor de brandweer. De wens vanuit hulpdiensten is om 
geen drempels in het ontwerp mee te nemen, om zo geen extra 
belemmeringen te hebben op deze weg.  

In het ontwerp zijn geen drempels opgenomen. 

76 Verkeer Eis Simon Smitweg Eisen aan VRA De VerkeersRegelAutomaat (VRA) dient te voldoen aan de eisen voor 
communicatie, open software, uitbreidbaarheid en andere eisen 
zoals gelden voor de overige VRA's in Leiderdorp. 

Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

77 Verkeer Eis Simon Smitweg Eisen aan de VRI De VerkeersRegelInstallatie (VRI) dient te voldoen aan de eisen zoals 
deze gelden voor de overige VRI's in Leiderdorp. 

Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

78 Verkeer Eis Simon Smitweg VRI en VRA opnemen in SLA De VRI en VRA dienen te worden opgenomen in de SLA met Leiden Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

79 Verkeer Eis Simon Smitweg Detectieveld VRI en KAR Het detectieveld dient conform de eisen van Leiderdorp worden 
vormgegeven en de VRA dient KAR te bevatten 

Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

80 Verkeer Eis Simon Smitweg Prioriteitstelling VRI De VRI's dienen met prioriteit alarmdiensten en busdiensten af te 
kunnen handelen 

In de verkeerslichtenregeling krijgen alarmdiensten 
en lijnbussen prioriteit.  

81 Verkeer Eis Simon Smitweg Waarborgen verkeersafwikkeling 
kruispunt Persant Snoepweg – 
Engelendaal – Simon Smitweg 

De resultaten van het DTV onderzoek zijn uitgangspunt voor het 
ontwerp van het kruispunt Persant Snoepweg – Engelendaal – Simon 
Smitweg. Dus o.a. verwijderen fiets/voetgangersoversteek op Simon 
Smitweg en op de Persant Snoepweg zijde Leiderdorpsebrug, en drie 
opstelstroken op de Simon Smitweg. De lengte van de opstelstroken 
zijn in rapportage van DTV aangeleverd. Daarnaast dient het 
ontwerp deze kruising in zijn geheel vorm te geven, te optimaliseren, 
en te realiseren (zowel functioneel ontwerp als benodigde software 
aanpassingen). 

Kruispunt is conform onderzoek DTV en CROW 
richtlijnen ontworpen. 

82 Verkeer Eis Simon Smitweg Handhaven vrachtwagenverbod 
met uitzondering voor 
bestemmingsverkeer 

Het huidige vrachtwagenverbod handhaven. Alleen 
bestemmingsverkeer heeft toegang. 

Overgenomen in het ontwerp. Daarbij is het voor 
vrachtverkeer komende vanaf Mauritssingel naar 
de Ericalaan de draai bemoeilijkt, zodat 
vrachtverkeer geleid wordt om via de Willem-
Alexanderlaan te rijden. 
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83 Verkeer Eis Simon Smitweg Aansluiting Hoogmadeseweg op 
Simon Smitweg meenemen tot 
aan het plateau.  

De Hoogmadeseweg wordt op dit moment opnieuw ingericht en is in 
de realisatiefase. Om goed aan te sluiten op de Hoogmadeseweg is 
de wens om het ontwerp van de Simon Smitweg tot aan de plateau 
ter hoogte van de inrit van het politiebureau te ontwerpen.  

Aansluiting van de Hoogmadeseweg op de Simon 
Smitweg opgenomen in het ontwerp tot aan het 
plateau. 

84 Verkeer Eis Simon Smitweg Huidige voorrangssituatie op 
kruispunt Simon Smitweg - 
Hoogmadeseweg behouden  

In de huidige situatie heeft de Simon Smitweg voorrang op de 
Hoogmadeseweg. De Hoogmadeseweg is aangesloten met 
haaientanden. Deze situatie dient hetzelfde te blijven in het nieuwe 
ontwerp 

Overgenomen in het ontwerp. 

85 Bohemen Eis Simon Smitweg Ontwerp van het kruispunt Simon 
Smitweg - Willem-Alexanderlaan 
overschrijdt de grenzen van de 
bouwkavel niet 

In overleg met Bohemen op 11-11-2019 is afgesproken tot waar het 
wegontwerp (inpassing VRI-kruispunt) kan worden ingepast, zodat 
een flexibele kavel beschikbaar blijft voor toekomstige 
ontwikkelingen. Deze kavels hebben een breedte van 32,6 meter. 
Met deze breedte kunnen kantoren en parkeerplaatsen efficiënt 
worden ingepast.  

Overgenomen in het ontwerp 

86 RAV Hollands 
Midden + Politie 

Eis Simon Smitweg Maximale snelheid van 50 km/u 
behouden 

Om de volgende redenen: 
- Aan beide zijden van de Simon Smitweg komt er een met 
verkeerslichten geregelde kruising. Dit past niet bij een 30 km/u 
zone; 
 
- Hulpdienstenroute naar het ziekenhuis; 
- Zo lang de Brandweerkazerne nog aan de Simon Smitweg gelegen 
is, is de weg ook belangrijk voor de bereikbaarheid van de kazerne; 

Simon Smitweg wordt ontworpen op een 
maximum snelheid van 50 m/u. 

87 Ziekenhuis 
Alrijne 

Eis Simon Smitweg Bereikbaarheid hulpdiensten Voor het ziekenhuis en brandweer is het belangrijk dat rekening 
gehouden met de aan- en afrijroute van de hulpdiensten 

Is meegenomen in het ontwerp. 

88 Groen- en 
waterbeheer 

Wens Simon Smitweg Bomen 1 op 1 compenseren en 
groen bij trouwlocatie 
gemeentehuis behouden  

Bij de ingang van het gemeentehuis zijn ter hoogte van de 
trouwlocatie dakplatanen aanwezig. De dakplatanen zijn kwalitatief 
matig. Deze mogen vervangen worden door andere bomen die 
passen in de ecologische hoofdstructuur waar de Simon Smitweg 
onderdeel van is. Daarnaast moet het plein ingericht worden die 
past bij de functie van een trouwlocatie. Ook moeten de bomen 
worden ingepast in de bestrating en moet het type boom dus tegen 
verharding kunnen. 

Behouden van huidige situatie kan niet vanwege 
ruimtebeslag van het kruispunt. In het ontwerp is 
een groene invulling gegeven aan de trouwlocatie. 

89 Groen- en 
waterbeheer 

Wens Simon Smitweg Eikenbomen behouden op de 
hoek bij kruispunt Simon Smitweg 
- Milieustraat 

Op de hoek bij kruispunt Simon Smitweg -– Milieustraat staat een 
eik. De kwaliteit van de eik dient onderzocht te worden, de wens om 
deze boom te behouden/verplaatsen is afhankelijk van kwaliteit van 
de boom dient de eikenboom worden behouden. Dit geldt ook voor 
de zes eikenbomen tussen de milieustraat en de Hoogmadeseweg. 

De eik kan niet op de huidige locatie worden 
behouden. Naar aanleiding van onderzoek wordt 
bepaald of boom verplaatst wordt. 
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90 Groen- en 
waterbeheer 

Wens Simon Smitweg Groen nabij Persant Snoepweg 
vervangen of behouden 

Het bestaande groen in de bermen langs de weg tussen de 
Hoogmadeseweg en de Persant Snoepweg moet dienen te worden 
behouden, maar mag ook worden vervangen. 

Het groen in de berm naast het huidige trottoir aan 
de Leythenrode zijd wordt behouden in het 
ontwerp. 

91 Stedenbouw Wens Simon Smitweg Groen in straatbeeld aanbrengen De huidige inrichting van de Simon Smitweg is erg stenig. Door voor 
een  groenere inrichting te gaan waarbij ruimte is voor bomen, 
fietsers en voetgangers ontstaat er een weg die ook voor langzaam 
verkeer aantrekkelijker is. 
 
De gebouwen aan de Simon Smitweg rondom het gemeentehuis 
worden langzamerhand getransformeerd naar wonen. Meer groen 
sluit aan bij deze verblijfsfunctie. 

In het ontwerp wordt groen meer afgestemd met 
langzaam verkeer. 

92 Stedenbouw Wens Simon Smitweg Dominantere rol voor langzaam 
verkeer in ontwerp 

In het ontwerp wordt bij voorkeur een dominantere positie voor 
voetgangers en fietsers opgenomen, zoals tweerichtingenfietspaden 
en voetpaden, goede oversteekvoorzieningen en voldoende ruimte 
voor groen. 
 
Aan de zuidzijde van de Simon Smitweg (tussen Hoogmadeseweg en 
Willem- Alexanderlaan) is in de huidige situatie geen voetpad 
aanwezig. Hierdoor maken voetgangers gebruik van het fietspad, 
ondanks dat aan de noordzijde wel een voetpad aanwezig is. 

In het ontwerp komt er een tweerichtingsfietspad 
die gecombineerd wordt met het trottoir. Door dit 
tevens met groen te combineren krijgt langzaam 
verkeer een dominantere positie in het wegbeeld.  

93 Stedenbouw Wens Simon Smitweg Groen inpassen als afscheiding 
tussen rijbaan en langzaam 
verkeer 

De scheiding tussen weg en fietspad wordt bij voorkeur ingericht 
met groen.  

In het ontwerp wordt hiermee rekening gehouden. 

94 Water/riolering Wens Simon Smitweg Gemengde riool vervangen, 
dezelfde diameters aanhouden 

Dit geldt voor het gebied tussen de Hoogmadeseweg en de Willem-
Alexanderlaan.  

Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

95 Water/riolering Wens Simon Smitweg Hemelwaterriool aanbrengen en 
aansluiten op de watergang langs 
de A4. 

Dit geldt voor het gebied tussen de Hoogmadeseweg en de Willem-
Alexanderlaan. Rekening houden dat de brandweer en het 
gemeentehuis hier in de toekomst eventueel op kan aansluiten.  

Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

96 Water/riolering Wens Simon Smitweg Kolken rechtstreeks op de 
watergang aansluiten 

Dit geldt voor het gebied tussen de Hoogmadeseweg en de Persant 
Snoepweg.  

Na functioneel ontwerp wordt het ontwerp op 
details nader uitgewerkt. 

97 Wegbeheer Wens Simon Smitweg Fietspaden inrichten met 
betonelementen platen 

Het fietspad uitvoeren in betonelementen krijgt de  voorkeur 
vanwege uniforme uitstraling, fietscomfort, beheer en onderhoud. 
Deze platen zijn namelijk ook op fietspaden in de omgeving 
aanwezig. 

Fietspad op de Simon Smitweg is in betonplaten uit 
te voeren. In ontwerp rekening gehouden met zo 
vloeiend mogelijke lijnen. 
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98 Brandweer Wens Simon Smitweg Geen verkeerslichten i.v.m. extra 
reistijd 

Brandweervoertuigen zijn voorzien van het KAR-systeem zodat ze bij 
verkeerslichten prioriteit krijgen. Verkeerslichten zijn voor de 
brandweer een extra vertraging, vooral omdat zij niet beschikken 
over prioriteit in de verkeersregeling. De (vrijwillige) 
brandweerpersoneel heeft geen prioriteit bij verkeerslichten bij het 
bereiken van de Dit geldt niet alleen tijdens het uitrukken van de 
brandweer, maar ook voor het bereiken van de kazerne bij een 
calamiteit.  

Niet gehonoreerd, op termijn gaat de brandweer 
weg en is daarmee geen toekomstige gebruiker 
meer. Ondanks de komst van de verkeerslichten 
wordt de bereikbaarheid van de kazerne verbeterd 
door de tweerichtingssituatie.  

99 Brandweer Wens Simon Smitweg Bij gebruik terrein brandweer: 
ontwerp realiseren na verhuizing 
brandweer 

Zodra het gebied rondom de kazerne wordt gebruikt in het nieuwe 
ontwerp, wil de Brandweer graag dat het pas wordt uitgevoerd na 
de verhuizing naar de nieuwe locatie (Schipholweg in Leiden). Er is 
nog geen datum bekend wanneer deze verhuizing plaatsvindt.  

Voorlopig, indien mogelijk wordt hier rekening mee 
worden gehouden. Anders afstemming bij 
uitvoering zodat brandweer altijd bereikbaar is. 

100 Brandweer Wens Simon Smitweg Parkeerplaatsen bij de 
brandweerkazerne: minimaal 6, 
idealiter 13 

Bij een uitruk heeft de brandweer minimaal 6 vrijwilligers nodig, 
waardoor minimaal 6 parkeerplaatsen (en idealiter 13) vrij moeten 
zijn bij de kazerne.  Hier op letten tijdens het ontwerp, zodat de 
brandweer bij calamiteiten voldoende parkeerplaatsen beschikbaar 
heeft. Bovendien parkeren medewerkers van de gemeente op het 
parkeerterrein voor de kazerne, waardoor het parkeeraanbod 
afneemt. Doordat de brandweer op termijn een andere locatie krijgt 
mogen de parkeerplaatsen worden gebruikt in het ontwerp, mits de 
parkeerdruk wordt uitgerekend. Hierbij is van belang dat een 
volgende bestemming voldoende parkeerplaatsen heeft.  
 
De tijdelijke huisvesting van de bibliotheek in werfgebouw in 2020 
naast de brandweer (oude pand van de gemeente) zorgt tijdelijk 
wellicht voor extra parkeerbehoefte. Planning is dat tijdens Q4 2020 
de bibliotheek weer terugverhuisd naar de Sterrentuin. Verwacht 
wordt dat realisatie tijdens of na Q4 plaatsvindt. 

Overgenomen in het ontwerp 

101 Brandweer Wens Simon Smitweg Bij opheffen inrit Cardea: 
Looproute behouden  

Brandweervoertuigen zijn voorzien van het KAR-systeem zodat ze bij 
verkeerslichten prioriteit krijgen. De (vrijwillige) brandweerpersoneel 
heeft geen prioriteit bij verkeerslichten bij het bereiken van de 
kazerne bij een calamiteit.  

Overgenomen in het ontwerp 
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102 Cardea Wens Simon Smitweg Oplossing voor parkeerdruk  De hoge parkeerdruk op het terrein van Cardea worden gezien als 
knelpunten. Het opheffen van de aansluiting op de Simon Smitweg 
voor gemotoriseerd verkeer biedt hierbij mogelijkheid om de 
parkeerplaatsen van Cardea minder aantrekkelijk te maken voor 
derden. Cardea bekijkt hierbij de mogelijkheid om een slagboom aan 
de andere kant van het terrein plaatsen. Uitgezocht moet worden of 
dit juridisch mogelijk is.  

Voorlopig, nog geen definitieve keuze gemaakt 

103 Cardea Wens Simon Smitweg Oplossing voor hoge snelheid Verkeer derden maakt gebruik van het terrein van Cardea. In 
beleving van Cardea is de snelheid van dit verkeer te hoog.  

Gehonoreerd, de lengte van de rijrichting wordt 
verkort zodat kans op snel rijden wordt verkleind 

104 Leythenrode Wens Simon Smitweg Geluidshinder beperken Om geluidshinder te beperken wenst Leyhtenrode toepassing van 
geluidsreducerende maatregelen te denken valt aan stil asfalt op de 
Simon Smitweg 

Ontwerp Simon Smitweg dient te voldoen aan de 
wet geluidhinder. 

105 Leythenrode Wens Simon Smitweg Huidig vrachtwagenverbod 
handhaven 

In de huidige situatie is er een vrachtwagenverbod op de 
Hoogmadeseweg en Simon Smitweg (met uitzondering van 
bestemmingsverkeer). Dit verbod graag handhaven, zodat overig 
vrachtverkeer via de rotonde bij het ziekenhuis dient te rijden.  

Het huidige vrachtwagenverbod blijft gehandhaafd 

106 Leythenrode Wens Simon Smitweg Voorzieningen langzaam verkeer 
verbeteren in breedte, comfort en 
kwaliteit 

Conditie van huidig trottoir laat te wensen over. In nieuwe situatie 
breed genoeg trottoir voor rolstoelen en vrij van obstakels, tevens 
ook op/afritten stoepjes voor bereikbaarheid van het trottoir. 
Fietspad uitvoeren in betonplaten zoals op de Persant Snoepweg. 
Tot slot aandacht voor verkeersveiligheid bij oversteken, onder 
andere zichtbaarheid (geen te hoge beplanting) en goede 
straatverlichting..  

CROW richtlijnen voor trottoirs en fietspaden 
worden gevolgd. Zoals breedte van trottoir 1,8 m 
en fietspad wordt 3,5 m.   

107 Bewoners  Wens Simon Smitweg Meer groen in de straat De Simon Smitweg zo groen als mogelijk inrichten. Dit groen wordt 
bij voorkeur tussen de weg en woningen gerealiseerd.  

Overgenomen in het ontwerp 

108 Bewoners  Wens Simon Smitweg Geluidsscherm ter hoogte van 
woningen 

Bewoners wensen geluidswerende voorzieningen tussen de 
woningen en de weg over de hele lengte van de Simon Smitweg  

Overgenomen in het ontwerp 

109 Bewoners  Wens Simon Smitweg Weg verder van woningen 
plaatsen 

Bewoners wensen de weg verder van de woningen te realiseren dan 
in de huidige situatie het geval is. Dit heeft als voordeel dat de 
geluidsbelasting wordt verminderd.  

Overgenomen in het ontwerp 

110 Bewoners  Wens Simon Smitweg Stil asfalt toevoegen Bewoners wensen stil asfalt ten behoeve van geluidsreductie. Overgenomen in het ontwerp 

111 Bewoners  Wens Simon Smitweg Tweerichtingenfietspad aan 
woningzijde 

Bewoners wensen een tweerichtingenfietspad aan de woningzijde. 
Dit zorgt voor minder oversteken, directere routes en dat de weg 
verder van de woningen kan worden geplaatst.  

Overgenomen in het ontwerp 
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112 Bewoners  Wens Simon Smitweg Oversteekbaarheid verbeteren De oversteken ter hoogte van de Hoogmadeseweg worden bij 
voorkeur gerealiseerd met middeneilanden zodat het wegprofiel 
optisch smaller lijkt en de rechtstand van de weg wordt doorbroken. 
Daarnaast geldt dit ook voor het kruispunt Willem-Alexanderlaan. 
 
Een andere optie is om zebrapaden toe te passen.  

Overgenomen in het ontwerp door middel van 
middengeleiders.  

113 Bewoners  Wens Simon Smitweg In- en uitrijden Holtlant en Hofje 
van Holtlant verbeteren 

Door de komst van tweerichtingsverkeer bestaat de kans dat 
bewoners moeilijker de wijk in- en uit kunnen rijden, voornamelijk 
tijdens verkeersdrukte.  

Overgenomen in ontwerp d.m.v. kruisen op de weg 

114 Bewoners  Wens Simon Smitweg Inrit Cardea open houden De bewoners van Hofje van Holtlant wenst dat de inrit van Cardea 
open blijft. Zij verwachten in deze situatie extra sluipverkeer en 
vinden het onwenselijk dat al het bestemmingsverkeer voor Cardea 
in deze situatie door de wij zal rijden. Dit zal zorgen voor een 
toename van het verkeer ten opzichte van de huidige situatie.  

Niet meegenomen in het ontwerp 

115 Bewoners  Wens Simon Smitweg Nieuwe ingang voor Cardea 
realiseren 

Een nieuwe ingang realiseren voor Cardea ter hoogte van Willem-
Alexanderlaan. Verkeer van Cardea rijdt hierdoor niet door de wijk 
van Hofje van Holtlant  

Niet meegenomen in het ontwerp 

116 Verkeer Kans Simon Smitweg Langsparkeren ter hoogte van 
Brandweer 

De huidige schuinparkeervakken op het terrein van de brandweer 
die tegen de Simon Smitweg aanliggen kunnen  worden vervangen 
door langsparkeervakken. Hierdoor ontstaat extra ruimte (ca. 3 
meter) voor het wegontwerp van de Simon Smitweg. 

Kans is benut in het ontwerp van de Simon 
Smitweg. 
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