
AMENDMENT
Van der Valk Boumanweg

Voorstel nummer: A

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d.12 oktober 2020

Agendapunt: 8. Mobiliteitsnota's

Onderwerp: Nota Circulatie - Van der Valk Boumanweg

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

OVERWEGENDE DAT

We op korte termiin veranderingen willen doorvoeren op de Van der Valk Boumanweg die bijdragen
aan de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten. De uiteindelijke complete herinrichting
het beste kan worden gecombineerd met het vernieuwen van het riool ter plaatse

En we dus zoeken naar maatregelen die langzaam verkeer beschermen en doorstroming behouden,
in afwachting van 3 belangrijke ontwikkelingen:

L Veranderingen naar aanleiding van afsluiting voor autoverkeer van de Spanjaardsbrug
2. Definitieve planvorming en circulatie rond de bestemming Baanderij (vanuit de VDVBW)
3. Effecten van beperkte maatregelen (geen knip) in het terugdringen van sluipverkeer richting

Vronkenlaan.

STELT VOOR

De tekst op pagina 25 met het kopje 'Aanpassing kruising Tollenaersingel'

Aanpassen kruising Tollenaersingel

De kruising van de Van der Valkbouman weg en de Tollenaersingel is niet juist ingericht, en in het
verleden zijn hier meerder (bijna) ongevallen geweest. De Gemeente pakt daarom dit kruispunt aan.
De kruising opnieuw worden vormgegeven volgens de laatste richtlijnen met aandacht voor het
voorkomen van af- dekongevallen en betere opstelplaatsen voor kruisend en afslaand verkeer.

als volgt aan te passen:

Aanpassen Van der Valk Boumanweg

De Van der Valk Boumanweg en bijbehorende kruisingen zijn niet juist ingericht, en in het verleden
zijn hier meerdere ongevallen en bijna ongevallen geweest. De gemeente Leiderdorp kiest voor een
korte en lange termijn aanpak.

L. pakt daarom deze weg op korte termijn aan met een aantal 'quick wins', waarbij de weg en
de kruisingen worden vormgegeven volgens de normen van de zogenoemde 'minimale



inrichting' van een gebiedsontsluitingsweg (CROW).

Deze variant stimuleert veilige snelheid voor motorvoertuigen i.c.m. veiligheid voor langzaam

verkeer. Suggesties van maatregelen waaruit op de op korte termijn gekozen kan worden zijn

bijvoobeeld:

punten uit de tekening van de belangengroep Van der Valk Boumanweg

verwijderen uitvoegstroken bij kruising Tollenaersingel, verwijderen struiken en

begroeiing die zicht op kruisingen beperken,

de kruising met de Laan van Ouderzorg en de Droststraat een gelijkwaardige kruising

maken (rechts heeft voorrang). Deze kruisingen zijn al voorzien van een

verkeersdrempel,
kruisende doorgaande fietsroute langs de Oude Rijn voorrang te geven op snelverkeer
(haaientanden bij bestaande drempel),

De realisatie van quick wins af te stemmen met omwonenden

2. Voor de langere termijn zal worden bepaald of de Van der Valk Boumanweg beter een

Wijkweg 50 kan worden of een Gebiedsontsluitingsweg moet blijven. Deze besluitvorming zal

worden gekoppeld aan de herinrichting van de verkeerssituatie van de Baanderij.

3. Uitvoering van de definitieve werkzaamheden combineren met werkzaamheden aan het

riool in de Van der Valk Boumanweg.

TOELICHTING

Door weinig definitieve herinrichting te doen, kunnen aanpassingen in bebording, belijning,
plantenbakken etc. eenvoudig en snel in overleg met omwonenden toegepast worden. En het effect

ervan worden bekeken en aangepast als het juiste of niet voldoende effect heeft. Een uiteindelijk
herinrichting van de weg zal de gekozen maatregelen naar verwachting op termijn nog versterken.

Door het besluit over het type weg uit te stellen kan worden meegenomen wat de verkeersstromen

richting Vronkenlaan en Spanjaardsbrug dan zijn en is naar verwachting een plan en planning van de

transformatie van de Baanderij verder ingevuld.

De definitieve herinrichting kan dan worden gecombineerd met de vervanging van het riool. ln deze

dure tijden voorkomen we kapitaalsvernietiging, maar ondernemen wel actie ten behoeve van

veiligheid en de ambities uit de mobiliteitsvisie.

Ondertekening en naam:

CDA - Huibrecht Bos

D66 - Jeroen Hendriks
LPL - Joost Bruggeman

CU/SGP - Geert Schipaanboord
VVD - Frank van Noort
GL - Bob Vastenhoud
PvdA - Roeland Schmidt



Uitkomst raad
(in te vullen door de griffie)

Wel/ niet in stemming Wel
Voor 20 (D66/CU-S GP / GLIlgl/D I CDA|LPL/PVdA)
Tegen 0
Afwezig 1 (LPL)

Resultaat AANGENOMEN UNANIEM




