
MOTIE

Voorstelnummer: 5

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d.12 oktober2020

Agendapunt: Mobil iteitsnota's (langzaam verkeer)

Ondenrverp: lnrichting Laan van Berendrecht

Overwegende dat:

- De huidige inrichting van de Laan van Berendrecht onduidelijk is als het erom gaat waar
voetgangers mogen lopen en fietsers mogen fietsen.

- Oorspronkelijk als voetgangersgebied ingericht, worden fietsers sinds jaren gedoogd.
- De huidige inrichting al vaker tot gevaarlijke situaties heeft geleid. Om deze te vermijden is het

creëren van duidelijkheid essentieel. Wij zijn van mening dat enkel een verschil in kleurstelling
hiervoor niet voldoende is en pleiten daarom voor het opstellen van plantenbakken.

- Daarnaast is het in de afgelopen jaren verschillende keren voorgekomen dat inwoners van de torens
letsel hebben opgelopen omdat fietsers of brommers vlak langs de ingangsdeuren langsreden.
Door het strategisch plaatsen van plantenbakken is ook dit te voorkomen.

ln de bijlage voegen wij een korte schets toe. Deze gaat nog uit van een aantal concrete oplossingen
waarop we in het amendement niet gehouden zijn.

Verzoekt het college om:

- Voor de Laan van Berendrecht - het eenvoudig en goedkoop verbeteren van de situatie en ruimte te
geven voor zowel fietsers als voetgangers door de huidige bestrating te handhaven, waarbij gele
bestrating voor voetgangers en grijze bestrating voor fietsers.

- Een goede, natuurlijke en vriendelijke "afscheiding" te realiseren door op de grens van "geel" en
"grijs" een afscheiding met behulp van groen te maken.

- Dit ook toe te passen waar bij de woontorens kruisende paden aansluiten op de Laan van
Berendrecht.

- Aan beide uiteinden het voetpadgedeelte duidelijk te markeren op opvallende manier.
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