
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag L9 augustus 201-916:45

Gemeente Leiderdorp
Re: brief tav gemeenteraad

Goedendag, ik heb naar aanleiding van mijn laatste brief een telefonisch antwoord gekregen enkele weken erna met
de mededeling dat ik nog iets zou horen van de desbetreffende wijkagent. We zijn bijna 8 weken verder en ik heb
nog niks gehoord.
lk betaal volgens mij al ruim 30 jaar gemeentelijke belastingen en heb misschien in al die tijd 5x aanspraak gemaakt
met vragen aan of opmerkingen bij de gemeente Leiderdorp. Het gebrek aan opvolging, snelheid en inhoud van de
antwoorden die ik elke keer kreeg laat te wensen over. Daar ben ik zeer teleurgesteld over. Met uitzondering van de
milieustraat en ophalen van grof vuil, waar ik zeer tevreden over ben trouwens.

Daarom wil ik nu graag een afspraak maken met een wethouder of medewerker die mijn zorgen en problemen mbt
de snelheidsovertredingen op de Acacialaan wil aanhoren.

lk ben sinds maart noodgedwongen thuis, veel buiten rondom mijn huis aan het werk en constateer dat er steeds
vaker en harder van rotonde, Amaliaplein naar de kruising Persant Snoepweg wordt gereden en vice versa. Dit is al
jaren aan de gang.

De gemeente heeft paar jaar geleden een meter opgehangen om te meten en dat was het. Mijn buurman en ik
hebben met camera en metingen ook regelmatig snelheden van 80-90+ gemeten zoals ook de data aangaf van jullie
meetapparatuur destijds.

Zoals u weet, komt de ventweg aan de Acacialaan op 2 plaatsen uit op de rijweg, zoals ook de Kom van Aaiweg en de
Hoogmadeseweg en de andere 2 zijwegen aan de overkant. Onbezonnen bestuurders die vanaf de Ericalaan of vanaf
de begraafplaats komen geven bij het afslaan naar de Acacialaan vol gas richting stoplichten en andersom richting
rotonde ook.

lkzelf draai met mijn auto vanaf de ventweg de rijbaan op, en maakt niet uit welke van de 2 ik neem, zodra iemand
met 50 km/h of harder aan komt rijden, zit ie meteen op je bumper of moet vol in de remmen. Laat staan fietsers en
voetgangers.

De aanwezigheid van (lagere) scholen aan beide kanten van de Acacialaan, en een tennispark maakt het oversteken
of remmen en afslaan levensgevaarlijk. Wellicht bent u op de hoogte dat daar vaak aanrijdingen zijn geweest,
waarvan ik zelf ook slachtoffer van was. lk stond stil om af te slaan naar de ventweg, en ben door een andere auto
die door de klap total loss was van achteren aangereden. Die reed uiteraard geen 30. Gevolg €8,000 schade aan mijn
auto; whiplash, blijvend oogletsel en schadevergoeding ontvangen van tegenpartij hiervoor. Maar oogletsel is

blijvend helaas.

Als ik in een kleinere auto had gezeten of de tegenpartij een grotere auto (was deze keer een Mini) had gehad, was
het slechter afgelopen.
lk zie dagelijks dat moeders met kind op fiets moeten afslaan, rijbaan oversteken of anders, die veel moeite hebben
met het inschatten wanneer het veilig is.

lk weet dat de Acacialaan ondanks de borden 30km/h zone niet is ingericht als zodanig, en dat er dus tot 50km/h
niet eens bekeurd mag worden.

Wellicht ooit aangepast gaat worden nu met de komst van de Lidl, waar de hele verkeersstroom wordt
heroverwogen.
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Maar wat zijn de kosten om tijdelijk 2 stroken van een rubberen mini drempel neer te leggen met 2 borden aan

weerszijde? lk wil het zelfs betalen als de gemeente geen geld heeft nu hiervoor.
lk zie dat overal in Leiderdorp, aljaren flink gewerkt wordt aan aanpassingen, drempels, versmallingen en obstakels

aan straten en wegen, waarbij de Acacialaan zeker ook onder zou moeten vallen.

lk heb dit al verscheiden keren aangekaart maar nooit is er een duidelijk antwoord of toekomstige oplossing
gekomen waar ik iets mee kan.

Los van de gevaarlijke snelheid, is de geluidsoverlast ook een niet te onderschatten factor

lk zou nu heel graag een afspraak willen maken met een ambtenaar of wethouder die verkeer in zijn portefeuille

heeft zodat ik mijn grieven beter kan bewoonden en wellicht horen wat de plannen met de Acacialaan zijn.

Het verbod voor doorgaand vrachtverkeer was natuurlijk al een zege, zoals de hybride bussen nu, maar enkele

auto's en motorrijders zijn te asociaal op dat stuk aan het rijden. Ook elke dag dezelfde, ofrrel woon werk of
bewoners van Heerlijk Recht en Oranjewijk. Die willen snel naar de Persant Snoepweg en andersom. Ook het hard

doorrijden om groen licht te halen lijkt een sport op zich.

lk heb dus de wijkagent hierover geschreven omdat er sinds enkele weken 2 auto's zijn die dit elke dag met hoge

snelheid doen, zeker nu tijdens relatief rustige periode en vanwege de afgesloten brug.

lk heb daar nooit antwoord van gehad, ja 1x dat ik alsnog antwoord zou krijgen.. vandaar deze e-mail.

lk wacht graag op uw antwoord,

Vpigndnliike sroêt,

Sent from my iPhone

On l1Jun 2019, at 06:59, Gemeente Leiderdorp <info@leiderdorp.nl> wrote:

Geachte mevrouw /meneer,

Hartelijk dank voor uw e-mail d.d.7 juni 2019.

Uw E-mail is ter afhandeline doorsesturrrd naar de desbetreffende afdeling en geregistreerd

onder zaaknummer

Vriendelijke groet,

Gemeente Leiderdorp

Van
Verzondenr vrijdag 7 juni 2019 1b:5o
Aan: Gemeente Leiderdorp
Onderwerp: RE: brief tav gemeenteraad
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Bedankt voor uw antwoord. Concreet dus niks te melden helaas. Jammer dat ik ruim 2 maanden op
deze mededeling heb moeten wachten.

Vriendelijke groet

From: Gemeente Leiderdorp Imailto:info @ leiderdorp.nl]
Sent: Tuesday, 4 June 201-9 15:10
lo:
Sublect: RE: brief tav gemeenteraad

Geach

Bedankt voor uw vraag. ln de huidige situatie is de Acacialaan 30 km/u maar de inrichting voldoet
hier inderdaad niet aan. Daardoor kan het voor weggebruikers onduidelijk zijn wat de toegestane
snelheid is.

ln het nieuwe mobiliteitsplan wordt de Acacialaan opnieuw heroverwogen en eventuele
maatregelen bepaald. Die worden meegenomen in de uitvoeringsagenda waarbij de gemeenteraad
bepaald of en wanneer er geld beschikbaar is om de maatregelen uit te voeren.

U kunt zelf ook meepraten over het mobiliteitsplan. Dinsdagavond L8 Juni bent u van harte
uitgenodigd. Meer informatie kunt u vinden op
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/nieuws/denk mee over nieuw mobiliteitsplan leiderdorp

lk ga ervan uit u hiermede op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op met mij via onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

r I Gemeente Leiderdoro

DCéusÀqvr ve )rp
Posladres. Postbus 35 | 2350 AE I Leiderdorp
Tel: 071 54 58 500

www.leiderdorp.nl

Openingsttlden gemeentehuis: https://www,leiderdorp.nl/contact en openingstiiden/
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Van:
Verzonden: vrijdag 29 maart 2019 15:05
Aan: Gemeente Leiderdorp
Onderwerp: brief tav gemeenteraad

klik hier om dit bericht als SPAM te markeren.

3




