
MOTIE

Voorstel nummer: Í

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

Agenda punt: 8 Mobiliteitsnota's

Onderwerp: Motie effect-eva I uatie verkeersmaatregelen

Overwegende dat:

Op tal van punten de verkeerssituatie in Leiderdorp wordt aangepakt om deze te verbeteren
Van veel maatregelen niet op voorhand vast staat of deze het gewenste of voldoende effect
hebben

Verzoekt het college om:

Binnen twee jaar na afronding van projecten het effect te evalueren
Dit geldt in ieder geval voor:

o De effecten van de knip in de Heinsiuslaan en de herinrichting van de Voorhoflaan
voor de verkeersintensiteit en veiligheid van de Voorhoflaan

o De effecten van de aanpak op korte termijn van de Van der Valk Boumanweg voor de
veiligheid voor alle weggebruikers en de snelheid van het autoverkeer

o De effecten van de verschillende maatregelen die het sluipverkeer door de Van
Poelgeestlaan en de Vronkenlaan (nabij de scholen) zullen beperken (Rietschans,

Lijnbaan, Van der Marckstraat, VDVBoumanweg)

o De aanpak van doorfietsroutes voor de aantrekkelijkheid van de fiets als alternatief
voor de auto.

o De veranderingen voor de Ericalaan en de Simon Smitweg als gevolg van
herinrichting rond de komst van de Lidlvoorverkeersdruk in beide straten en de
fietsroutes (ook naar de Does)

ln de evaluatie ten minste te letten op:

o De mate waarin de maatregelen het gewenste effect hebben, bijvoorbeeld op
veiligheid, snelheid, beperken van niet bestemmingsverkeer

o De ervaren veiligheid van verschillende soorten weggebruikers
o De uitgangspunten uit de mobiliteitsvisie, zoals de prioriteit voor langzaam verkeer

De evaluatie te delen met de Raad en daarbij aan te geven of dit reden geeft voor
aa nvullende maatregelen

Toelichting

ln de mobiliteitsvisie staat in de inleiding: Uit de evaluatie (von het tWP) blijkt dat met name
voor het langzoam verkeer (fiets en voetganger) er nog een behoorlijke opgave ligt.
De mobiliteitsvisie en de bijbehorende nota's zijn ambitieus, maar veranderingen zijn
moeilijk. Daarom is het verstandig om steeds weer te kijken of de aanpak achteraf voldoende
aansluit bij de bedoeling, de prognose en de verwachtingen.



Ondertekening en naam:

CDA, Huibrecht Bos

WD, Frank van Noort

D66, Jeroen Hendriks

LPL, Joost Bruggeman

CU/SGP, Geert Schipaanboord

PvdA, Roeland Schmidt
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