
Geachte fractievoorzitters en leden van de raad,

Ik vraag uw aandacht voor het volgende.
Het betreft het parkeren in de wijk Voorhof Noord.
Op verzoek van de heren Mc Daniël (PvdA) en Langenberg (LPL) is er een extra onderzoek 
naar de parkeerproblematiek in genoemde wijk.
Dit onderzoek is gedaan door adviesbureau Goudappel Coffeng.

De beleidsmedewerker verkeer van de gemeente Leiderdorp heeft op 22 maart 2016 een 
publicatie uit laten komen in het Addendum van dit onderzoek.
De bezettingsgraad kwam volgens deze beleidsmedewerker niet boven de norm van 85% uit 
en dat er derhalve genoeg parkeerplaatsen aanwezig waren in de wijk Voorhof. 
In de bijlage van dit onderzoek (door mij bijna tegelijkertijd met Goudappel Coffeng 
opgemaakt) staan percentages die hoger uitvallen als de 85% (veelal boven de 92%) dan die 
door de beleidsmedewerker verkeer worden genoemd. 
Deze beleidsmedewerker houdt vast aan het onderzoek gedaan in 2016.
We zijn nu 5 jaar later.

Wat buitengewoon ernstig is, is dat de verkeersdruk t.o.v. het in de bijlage aangehaalde, op 
het moment van het schrijven van deze mail hoger is geworden. 
O.a. het personeel van het Alrijne ziekenhuis, Montessori/International school en de 
bezoekers van de poliklinieken van het Alrijne ziekenhuis. 
Op werkdagen begint om 07.30 uur het feest al.
Tegen 08.15 uur zijn alle beschikbare parkeerplaatsen in de hieronder genoemde secties al 
bezet. Deze plaatsen blijven bezet tot ± 16.00 uur.
Ook worden hier voertuigen geparkeerd door bestuurders die bij een “collega” instappen en 
hun weg naar Leiden vervolgen.
Er ontstaan situaties die een bezettingsgraad aangeven van 100%.

Het gebruik van de weg van ouders die kinderen van en naar school brengen met de auto, 
vertonen een gedrag wat op Zandvoort thuis hoort. (30 km zone).
Ook het parkeren van de voertuigen door deze ouders laat veel te wensen over, parkeren op 
in- en uitgangen van de woonerven en buiten de daarvoor aangewezen vakken, waardoor er 
bij een calamiteit ernstige hinder ontstaat voor de vrije doorgang van hulpdiensten. (lees 
voorrangsvoertuigen). Maak van de taxi- en busplaats een Kiss & Ride plek.

Ook in het Zijlkwartier en de Baanderij ondervindt men hinder/overlast van voertuigen die 
door mensen/werknemers van bedrijven in Leiden wonen/werken. Dit door de invoering van 
belanghebbende parkeren in Leiden.

Ik vraag u in overweging te nemen om voor de wijk Voorhof en wel de genoemde secties, 454 
(Kamperfoeliezoom), 455 (Dalkruidzoom), 456 (Klimopzoom), 457 (Klimopzoom),
458 (Anemoonzoom), 460 (Voorhoflaan), 461 (Ereprijskamp) en 462 (Dragontuin) en het 
Zijlkwartier, belanghebbenden parkeren in te voeren.
De wijk Voorhof wordt in een eerder genoemd beleidsplan, 12 april 2012, reg. Nr. 
2012i00698, van de afdeling beleid en opgemaakt door beleidsmedewerker, als woongebied 
omschreven. 
Zie hiervoor de doelstelling op pagina 11 en 12.
Tevens wordt de wijk (en zeker de secties 454, 455, 456, 457, 458, 460 en 461) als 
invloedsgebied omschreven op pagina 27 en geschetst in figuur 5.1..



Een vorm van regulering in het beleidsplan van 12 april 2012, reg.nr. 2012i00698 op pagina 
24 zou op zijn plaats zijn en dan zou deze regulering op grond van vergunning parkeren, zoals 
omschreven op pagina 25 onder 5.2.2., plaats moeten vinden.
Als uitgangspunt zouden dan de hierboven genoemde secties aangewezen moeten worden 
middels de daarvoor bekende borden van vergunninghouders.
Vanuit de gemeente zou er dan voor autobezitters in genoemde secties een vergunninghouders 
kaart ter beschikking moeten worden gesteld voor één voertuig. (Eénmalig).
Het gedeelte waar dan alleen vergunninghouders staan, kan dan van gemeentewege uit 
worden gefiscaliseerd, waardoor er gelden de gemeentekas invloeien.
Mij is de mening toegedaan dat u zich, als vertegenwoordiger van de inwoners, zal inspannen 
om de burgers te horen en oplossingen zal aandragen om datgene te doen om de ingezetenen 
hun veiligheid en leefbaarheid terug te geven.
Ik besef terdege dat het probleem niet direct opgelost zou kunnen worden, doch als er hier in 
de omgeving een burgemeester, wethouder of raadslid zou wonen, het probleem aangepakt 
zou worden.
Als bewoner wordt je door de ambtenaren die met behulp van onderzoeksbureau’s alleen op 
de middaguren in het ongelijk gesteld.
In de weekenden kun je een kanon afschieten op de Kamperfoeliezoom, Voorhoflaan, 
Dalkruidzoom en Klimopzoom zonder iets te raken.

Een simpel onderzoek wijst uit dat ongeveer 65% van de geparkeerde voertuigen in de 
hierboven genoemde secties afkomstig zijn van ziekenhuispersoneel en bezoek.
Het personeel van de Elcerlyck- en Internationale school, die met de auto komen, dragen ook 
bij tot een grote reductie van het bestaande parkeerbestand. 
Ook het aanstaande uitbreidingsplan voor deze school zal ertoe bijdragen dat er nog meer 
verkeersbewegingen komen. 
En de veiligheid en leefbaarheid in deze wijk verder teniet worden gedaan.
 
Het parkeren bij het gemeentehuis middels een parkeerschijf was ook erg snel geregeld, dus 
voor uw ingezetenen van de wijk Voorhof zou het ook snel kunnen.

Ik heb een soortgelijke mail naar wethouder Joosten gestuurd, doch deze werd beantwoord 
door de beleidsmedewerker.
Wat mij nog wel van het hart moet is, dat wethouder Joosten zich in het verleden heeft ingezet 
om de verkeersoverlast bij het vleescentrum aan de Koningsstraat te doen afnemen en toen 
trots vertelde dat deze overlast was afgenomen.

In afwachting van uw antwoord,

(gegevens zijn bekend bij de griffie)


