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Van:   
Verzonden: donderdag 12 september 2019 22:25 
Aan:  
Onderwerp: Wob-verzoek voor Leidsche Rijn 
  
Heb jij een naam voor ons? 

<een_verzoek_om_informatie_op_grond_van_de_wet_openbaarheid_van_bestuur_6792772.
pdf> 



 

Verslag overleg ‘verkeersveiligheid 3e OPL’ (d.d. 10-5-2019 ) 

Aanwezig : ,  en . 

 

Reactie op de 6 voorgestelde maatregelen: 
 
  1.  Fietspad Hogeweide vallei in asfalt aansluiten op 3e Oosterparklaan: Wij denken te begrijpen 
dat het asfalt van het het fietspad wordt doorgetrokken. Dat is wat ons betreft een goede maatregel, 
omdat het de fietser een meer gelijkwaardige positie geeft. Wat daarbij een aanvullende maatregel is, 
is het markeren van het fietspad (met wrs onderbroken streep)  

Dit is akkoord bevonden en zowel het doortrekken van het asfalt als de markering op het asfalt kan 
uitgevoerd worden.  laat weten wanneer. 

 
2.  Drempel 20 km in asfalt voor fietskruising: deze formulering geeft bij ons verwarring. Betekent het 
"er wordt een klinker-drempel in het asfalt gefreesd", of  "er wordt een drempel in een asfalt-uitvoering 
neergelegd"? Wij zijn uiteraard alert op een drempel met goede remmende werking: graag in klinkers 

 heeft toegelicht waarom dit een afwijkende asfalt-drempel moet worden: het asfalt bed is hier 
veel dikker, wat klinker-drempels lastiger maakt.  geeft aan dat deze asfalt-drempels dezelfde 
vormgeving hebben als de reguliere klinker-drempels. Grote aandachtspunt vanuit school en 
bewoners is wel dat deze gelijk goed remmend is als de klinkerdrempels, d.w.z. als een 20 km 
drempel moet worden aangelegd. Achteraf aanpassen is een stuk lastiger dan een klinker-drempel.  

 
  3.  Drempel klinkers voor voetgangersoversteek zuid: De plaats van de drempel bij de oversteek 
Gemberweg wekt verbazing bij ons. Nu hebben we de slechtste optie van wat eerder is besproken: 
de drempel in de bocht is (foutief) weggehaald EN de drempel is na de put (met overlast in het 
hoekhuis). Hier gaan we niet mee akkoord. Wij willen de drempel voor de put. 

Het is akkoord dat de drempel voor de put komt (bezien vanuit de rijrichting).  verplaatst de 
drempel op de tekening.  laat weten wanneer dit wordt uitgevoerd. 

 
  4.  Drempel voorbij oversteek Gemberweg verwijderen: Wij vinden het jammer dat deze 
‘pannenkoek’ weg wordt gehaald. Want ookal werkt hij ‘fysiek’ nauwelijk, hij remt 'visueel' toch een 
beetje. Zie ook de ‘drempel Gemberweg’, want er wordt ruimte gecreëerd. 

Is besproken. Deze oude en vlakke drempel wordt wrs weggehaald i.v.m. teveel drempels. 

 
  5.  Palen voetpad verwijderen 4 stuks: Is dit bij de Gemberweg? Waarom is dit nodig? Wij geven 
juist aan aan dat er wordt foutparkeerd door scooters, dus je zou verwachten dat er iets wordt 
toegevoegd. Wij gaan hier niet mee akkoord. Daarnaast is er markering nodig 

 heeft toegelicht dat dit gaat om de palen achter het hekje bij de Gemberweg. Deze zijn inmiddels 
minder nodig en worden verwijderd.  laat weten wanneer.  

 
  6.  Paal plaatsen Gemberweg zuid: Dit gaf wat verwarring. Is dit een paaltje n.a.v. de brommers op 
de Gemberweg? Dan is dit een maatregel waar bewoners aan Gemberweg om hebben gevraagd. 
Graag de exacte lokatie bespreken. 

Zie ook hierboven. Dit is n.a.v. klachten van bewoners van de Gemberweg. Gaat om het veiliger 
maken van de Gemberweg en voorkomen dat met name brommers met een scherpe bocht (langs het 



woonhuis) spelende kinderen aanrijden. Ze rijden daarmee ook over terrein van een particulier. Door 
het plaatsen van een extra paal vlak naast het hoekhuis, moeten brommer een bredere bocht nemen.  

 
 Onze maatregelen op kaart 
 
 1.  asfalt en markering bij de fietsoversteek: het doortrekken van asfalt maakt fietsverkeer 
gelijkwaardiger. Echter, gezien de diverse bijna aanrijdingen hier, willen wij ook graag markering op 
het wegdek: wrs een onderbroken streep. 

Zie ook punt 1 hierboven. Wordt uitgevoerd.  laat weten wanneer. 

 
  2.  drempel vóór de put: een 20km-drempel zo vlak naast een woonhuis geeft overlast. Dit hoekhuis 
ligt van alle huizen het dichtst tegen de 3OPL aan, want zonder voor- of zijtuin. Daarom nogmaals het 
dringende verzoek de drempel vóór de put te plaatsen. Het argument van de nabij liggende drempel 
ervoor is komen te vervallen, omdat jullie die hebben weggehaald.  

Zie boven idem punt 2: de drempel wordt (in de rijrichting) voor de put geplaatst.  

 
 3.  markering voetgangersoversteek Gember/Steranijsweg: het is niet duidelijk dat dit een oversteek 
is. Zowel auto's rijden hard langs, alsmede worden er scooters geparkeerd. Markering op het wegdek 
en het tussenstuk maakt veel duidelijk (wrs onderbroken streep), maar wij horen graag jullie 
alternatieve suggesties. Weghalen van palen is juist contraproductief.   

Markering op het asfalt, zodat auto’s beter zien dat het een oversteek is, is akkoord.  gaat 
daarnaast bespreken wat er mogelijk is qua markering op het middenstuk. Dit om parkeren zoveel 
mogelijk tegen te gaan en duidelijk te maken dat het een oversteek is.  koppelt terug aan  
en  

 
4.  verlengen hek Gemberweg: zoals besproken is dit hekwerk te kort. Het dient met (minimaal) 1 hek 
te worden verlengd (richting westen) zodat voetgangers beter worden begeleid naar de 
oversteekplaats en/of door een ketting te maken aan de palen die er naast het hek staan. Ook wordt 
het hiermee lastiger voor brommers om over de Gemberweg te gaan, wat nu nog dagelijks gebeurd 

Verlengen van het hek (met een of twee hekken) lijkt de beste optie. Paaltjes blijven aanwezig, maar 
worden opgeschoven.  laat weten wanneer dit wordt gedaan. 

 
 5.  verbeteren nieuwe 20km drempel Steranijsweg: het is goed dat hier een 20km drempel is 
aangelegd, maar deze is beduidend lager dan de andere 20km-drempels en remt matig. Graag 
nameten en (waarschijnlijk) ophogen 

De drempel zal worden nagemeten en indien nodig opgehoogd. 

 
   *   (5a) Hetzelfde geldt voor de drempel bij kruising Safraanweg. Graag ook de drempel bij de 
kruising Saffraanweg opmeten en (waarschijnlijk) ophogen 

De drempel zal worden nagemeten en indien nodig opgehoogd. 

 
6.  te openen hek bij Steranijsweg: wij willen zeker zijn dat de gemeente dit aanpast, want nu rijden 
leveranciers om via het nabijgelegen bruggetje. Deze brug wordt daardoor te zwaar belast 

Met name de zware zandauto’s die jaarlijks het zand in de zandbak op het schoolplein moeten 
vernieuwen zijn de reden voor een te openen hek. Die kunnen niet over de fiets en voetgangersbrug 
die nu gebruikt wordt, omdat de brug kan beschadigen.  overlegt met .  



 
 7.  markering en palen voetgangersoversteek Palmsuiker/Cacaoweg: het is niet duidelijk dat dit een 
oversteek is. Er worden hier vrijwel dagelijks auto's op de oversteek geparkeerd, zoals veelvuldig door 
bewoners is gemeld. Het parkeren door auto's moet onmogelijk worden gemaakt door extra paaltjes. 
Ook hebben we graag markering op wegdek en tussenstuk.  

 geeft aan diverse foto’s van bewoners te hebben gehad van parkeren op de oversteek. Er is een 
principe akkoord dat er een extra paaltje aan beide zijden komt om parkerende auto’s te voorkomen. 
Daarnaast kan er markering komen op het asfalt van de rijbaan.  koppelt na intern overleg terug 
over de details van de uitvoering en wanneer dit wordt uitgevoerd.. 

 
  8.  aanbrengen van antiparkeer heesters / keien: over de gehele schoolzone moeten er maatregelen 
worden genomen tegen stoepparkeren. Dit kan in de vorm van keien, maar er is al eerder ook 
gesproken over heesters (extra groen is zeer welkom). Graag horen wij de laatste inzichten. De 
basisschool wil parallel hieraan een voorlichtingscampagne naar ouders beginnen.  

 Er zijn veel klachten van bewoners.  geeft aan dat er anti-stoepparkeermogelijkheden worden 
uitgevoerd, maar dat het nog niet helemaal duidelijk is waar en in welke vorm: keien of heesters  
laat dit principebesluit spoedig weten en vervolgens het moment van uitvoering. 

 
 (8a) Dit geldt ook voor het resterende westelijke deel van de 3OPL, want anders verplaats het 
(stoep)parkeer probleem zich: bewoners geven aan dat ook hier wordt geparkeerd en dat auto's 
drempels omzeilen via de stoep. We kunnen verwachten, dat wanneer er niet in de Schoolzone kan 
worden geparkeerd, mensen het verderop in de 3OPL zullen proberen  

 wil dit intern nog eerst bespreken, maar in principe zijn ook anti-stoepparkeer maatregelen 
mogelijk. De vorm waarin wordt onderzocht. 

 
 9.  bordjes inrijverbod vrachtwagens: In de zomer van 2018 waren de bordjes met een inrijverbod 
voor vrachtwagens ineens verdwenen. Daar hebben wij toen melding van gemaakt, maar onduidelijk 
blijft waarom ze überhaupt zijn weggehaald. Nu de Hoge Weide woonwijk gereed is, kunnen 
vrachtwagens beter via de Laurierweg/Kamilleweg de wijk in en niet via een basisschool en BSO. 
Graag de borden terughangen.  

Met het gereedkomen van de wijk is er geen noodzaak meer voor bouwverkeer om door de wijk te 
rijden en toeleveranciers moeten gewoon in de wijk terecht kunnen. Daarmee is een bordje niet nodig. 

 
  10. ophogen van oude drempel Saffraanweg: tussen de Geelwortelweg en de Marjoleinweg ligt een 
oude drempel met nauwelijks effect. Graag ook deze drempel ophogen, zoals verder in de 
Saffraanweg is gedaan.  

Deze wordt nagemeten en eventueel opgehoogd. 

 
 11. vergeten drempels westelijk deel 3OPL: In zomer 2018 zijn nieuwe drempels aangelegd in het 
westelijke deel van 3OPL (tussen Safraanweg en Specerijvallei). Geheel aan de westzijde van de 
3OPL zijn 1 a 2 drempels vergeten bij het ophogen. In de zomer is door jullie toegezegd, dat ook deze 
zouden worden aangepast, maar dat is nog niet gedaan.  

Gerbrand legt uit waar deze drempels liggen: op de 3OPL vlak na de kruising met Specerijveld en aan 
het einde van de 3OPL vlak met kruising 2OPL/Komijnweg. Deze worden nagemeten en eventueel 
opgehoogd. 

 
12. eenrichtingsverkeer richting school: Ook bespreken we graag nogmaals de ‘eenrichting’ in de 
straten Marjoleinweg, Geelwortelweg en Nootmuskaatweg. Zoals eerder besproken, worden hiermee 



onnodig veel verkeer langs de school gestuurd, dat ook via 2 OPL of Kamille/Laurierweg de wijk kan 
verlaten. Dit is inmiddels enkele maanden geleden aangekaart, dus we horen graag de 
mogelijkheden.  

 wil nog verder overleggen wat de mogelijkheden zijn om de verkeersstromen vrijer te 
veranderen of eventueel vrij te laten. Hij wil school en bewoners binnen een maand het standpunt van 
de gemeente laten weten. 

 

Afspraken: 

●   zorgt met 1 week dat er een nieuwe tekening is obv bovenstaande. Dit is de basis voor 
uitvoering. 

●  Er worden diverse drempels nagemeten en zo nodig opgehoogd. 

●  De vormgeving van de 20km asfalt drempels bij de fietsoversteek wordt gecommuniceerd. 

●   geeft de planning aan voor uitvoering van de maatregelen: 
o Uitvoering bovenstaande besproken aanpassingen.  
o Besluitvorming vorm anti-parkeermaatregelen 
o Besluitvorming eenrichtingsverkeer woonwijk naast de Saffraanweg. 

 






