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Moties 2020-10-008(fietsparkeren) en 2020-10-009(laan van
Berendrecht)

Geachte leden van de Raad,

ln de vergadering omtrent de mobiliteitsnota's heeft u twee moties aangenomen, te
weten een motie omtrent fietsparkeren en een motie omtrent de Laan van
Berendrecht. Via deze brief informeren wij u over de voortgang van deze moties.

ln uw motie omtrent het fietsparkeren roept u op om ook fietsparkeernormen op te
nemen in de (nu in voorbereiding zijnde) Parkeerbeleid. Het college heeft dit
toegezegd. Het Parkeerbeleíd is echter nog niet gereed voor besluitvorming en
derhalve kunnen wij deze motie in oktober nog niet verwezenlijken.

Het College stelt dan ook voor om de motie te verdagen tot bij besluitvorming in uw
Raad omtrent de Parkeernormennota. Deze Parkeernormennota wordt opgesteld
op basis van het Parkeerbeleid. Wij verwachten het Parkeerbeleid begin volgend
jaar voor te kunnen leggen. De Parkeernormennota zal pas in de zomer gereed zijn,
en zal alsdan aan u worden voorgelegd. Als aangepaste datum stelt het college
daarom afhandeling van deze motie voor in de nazom er van 2022.

ln uw tweede motie roept u op om snel met een eenvoudige oplossing, zoals
plantenbakken, de Laan van Berendrecht aan te passen. Dit project is inmiddels
ambtelijk opgepakt en wordt samen met Beheer onderzocht welke plantenbakken
geschikt zijn en welke overige maatregelen uitgevoerd moeten worden op de Laan
van Berendrecht. Wij verwachten de burgerparticipatie hieromtrent oktober te
kunnen starten.

L8 oktober 2021
zl20h06442/2s3468

071 54 58 500

II]FO@LEiDERDORP NL

lA/WW.LEIDEFDORP, NL



Z/21/123441/253468

De uitvoeringdatum en -duur hangen af of er ook herstelwerkzaamheden aan de

bestrating en waterafuoer uitgevoerd dienen te worden. Het College stelt daarom

voor om de afhandeling van deze motie te verdagen tot na de uiWoering van dit
project. Als aangepaste datum stellen we daarom maart 2022 als

afhandelingsdatum voor.

Het College vertrouwt erop u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben over de

voortgang van beide moties en verwachten deze spoedig af te kunnen handelen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
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burgemeester
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