
 

AMENDEMENT 
 

 
Voorstel nummer: A  
 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 20 april 2020 
 

 
Agendapunt: 5 
 

 
Onderwerp: Kaderbesluit Leidse Ring Noord 
 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
Onder punt 3 van het Raadsbesluit:  
De volgende maatregelen per tracédeel, naast de verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten, als 
minimaal benodigde functionaliteiten vast te stellen:  
- Tracédeel Oude Spoorbaan: De rijbanen van de wegvakken naar twee maal twee rijstroken 
verbreden op huidig niveau (-1 m NAP), de snelheid verhogen naar 70 km/h, bebouwde komgrens 
verplaatsen naar de rotonde N445/446, plaatsen van geluidsvoorzieningen, geen verbreding naar de 
woningen toe, de rotonde bij de Schildwacht optimaliseren, realiseren van een ongelijkvloerse 
langzaam verkeer verbinding in de nabijheid van de Schildwacht en de bushaltes ter hoogte van de 
ongelijkvloerse verbinding realiseren.  
de woorden “…, de snelheid verhogen naar 70 km/h,...” verwijderen en te vervangen door “… , de 
maximumsnelheid te behouden op 50 km/h met een hierbij passende weginrichting,…”. 
 

Toelichting: 
 
We zien graag dat het tracédeel van de oude spoorbaan in Leiderdorp ook de maximumsnelheid van 
50 km/h krijgt, zoals inmiddels de rest van Leidse Ring Noord. Hiermee wordt de doorstroming niet 
noemenswaardig belemmerd. Wel levert het duidelijk winst op voor de verkeersveiligheid en het 
milieu. Een belangrijk milieuaspect is daarbij ook de geluidshinder voor bewoners. Verder is deze 
maximumsnelheid logischer nu de rotonde bij de Schildwacht gehandhaafd blijft.  
We vragen verder te kiezen voor een weginrichting die aansluit bij deze maximumsnelheid zodat er 
geen reden is om op die grond niet of minder te handhaven.  Hierbij bijvoorbeeld inspiratie puttend 
uit de Weg van Lent naar de Waalbrug in de gemeente Nijmegen.  
Verder zien we graag dat op basis van berekeningen van de realistische verwachte 
verkeersintensiteiten, de benodigde geluidswerende maatregelen worden genomen na afstemming 
met de bewoners. 
 

Ondertekening en naam: 
 
GroenLinks – Bob Vastenhoud 
LPL – Hugo Langenberg 
PvdA – Roeland Schmidt 
 
 
 



Uitkomst raad 
(in te vullen door de griffie) 

 

Wel / niet in stemming Wel 

Voor 10 (GL/LPL/PvdA) 

Tegen 11 (VVD/D66/CDA/CU-SGP) 

Afwezig 0 

Resultaat VERWORPEN 
 


