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Geachte leden van de gemeenteraad,
Geachte leden van de Commissie Wonen Ruimte Groen,
Tot onze schrik en ontzetting lezen wij in het Leids Dagblad dat
aanstaande donderdag in de Commissie Wonen Ruimte Groen een
raadsvoorstel wordt besproken betreffende de herinrichting van de
Leidseweg Noord.
In de nota wordt de burgerparticipatie aangehaald. Wij zijn niet betrokken
in de burgerparticipatie, terwijl uit alle drie door Goudappel Cofeng
voorgestelde varianten een verkeerstoename van meer dan 50% voor de
Mozartlaan voortvloeit.
Bewoners van de Mozartlaan zijn al jaren in gesprek met de gemeente
over herinrichting van de Mozartlaan, zeker in verband met de te
verwachten verkeerstoename na de ontwikkeling van Beresteijn. Er wordt
niet voor niets voor de ontwikkeling van Beresteijn een extra aansluiting
op de Mozartlaan gerealiseerd.
De gemeente (de heer
, wethouder Beijmers) heeft meerdere
malen toegezegd ons altijd in de diverse processen te zullen betrekken.
Dat nu vergeten is de Mozartlaan in te lichten is volgens oud-wethouder
Rasch “een les en een verbeterpunt voor de toekomst”.
Daar kopen wij niks voor. De Mozartlaan is pas opnieuw bestraat. Reeds
nu al merken wij op dat het gedreun (en rammelend serviesgoed in de
kasten) terug komt. Dat zal alleen nog maar erger worden, als behalve
Beresteijn nu ook het verkeer van de Leidseweg Noord op de Mozartlaan
wordt afgewenteld.

Bovendien betekent meer verkeer meer risico op ongelukken. Er wordt
heel veel gefietst over de Mozartlaan door basisschoolleerlingen,
middelbare scholieren op weg naar Leiden en groepjes kinderen op weg
naar voetbal, hockey, enzovoort.
Er rijden met grote regelmaat vrachtwagens (Shell, Jumbo, Van de Valk)
over de Mozartlaan, zoals door ons meerdere malen met de gemeente is
besproken. Sommige vrachtwagens staan geparkeerd aan de Admiraal de
Ruytersingel en gebruiken onze laan als uitvalsweg.
Goudappel Cofeng beveelt aan (pagina 11 van hun rapport) om voor de
Mozartlaan een keus te maken: erftoegangsweg of
gebiedsontsluitingsweg. Hierover zien wij in het raadsvoorstel niets terug.
Eigenlijk voldoet de Mozartlaan al aan alle criteria van een
erftoegangsweg (zie pagina 7 van het rapport van Goudappel), behalve
qua maximum snelheid.
Uit oogpunt van behoorlijk bestuur en het overleg in het verleden met de
gemeente vragen wij eerst met ons te overleggen alvorens een besluit te
nemen.
Wij vragen u ook het voorstel aan te passen / uit te breiden in die zin dat
tegelijk met de herinrichting van de Leidseweg Noord de Mozartlaan
definitief als erftoegangsweg wordt bestempeld en ook als zodanig wordt
ingericht.
Hoogachtend, namens de bewoners van Mozartlaan
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