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Geachte College , geachte raadsleden ,
In de afgelopen zes jaar hebben wij meerdere malen onze zorgen geuit aan het College van B&W
en aan de gemeenteraad van Voorschoten over de verkeerssituatie in en om de krimwijk .
Ook een aantal inwoners van de Krimwijk hebben de gemeente om maatregelen ter bevordering
van de verkeersveiligheid gevraagd .
Tot nu toe is de Belangenvereniging en zijn de wijkbewoners met een kluitje het riet ingestuurd.
Daarom zijn wij nu een petitie gestart die door 84 voornamenlijk wijkbewoners is ondertekend .
Deze petitie gaat hierbij
Door het desastreuze besluit van de gemeente om geen tweede ontsluitingsweg via de Hofweg tot
Krimwijk Il aan te laten leggen - een wijk met ruim 600 inwoners waaronder een groot aantal twee
verdieners - is het sluipverkeer in de wijk en op de Krimkade alarmerend gegroeid met alle veilig
heidsproblemen vandien . De Krimkade is nooit ontworpen of bedoeld geweest als hoofdverkeers
ader
Wij noemen de twee meest urgente problemen :
1. Te snel rijden op de Krimkade
Bij de reconstructie in 2015 hebben wij verzocht om effectieve drempels aan te brengen , zoals op
de ventweg naast de Leidseweg . De aangebrachte drempels waren te laag en zijn alweer verzakt.
Er wordt dus nog steeds te hard gereden en er hebben aanrijdingen met kinderen plaatsgevonden .
Wederom verzoeken wij om de drempels op de Krimkade op maximale hoogte te brengen.
En tevens een duidelijk zichtbare drempel aan te brengen voor de kruising Marnixstraat ter
bescherming van de fietsers van en naar Krimwijk II .
2. Ontmoedigingvan het sluipverkeer
Wij dragen het bijgaande reconstructievoorstel van de aansluiting vanuit de Krimkade op de
Boerhaveweg aan als punt van serieuze bespreking. En zien uit naar suggesties van uw kant.
Wij verzoeken u dringend om op de kortst mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen 30 dagen
met om contact op te nemen en een afspraak te maken ter bespreking van ons verzoek .
de Belangenvereniging Krimwijk,

Voorzitter

AANTAL BIJLAGEN IN VERBAND MET
PRIVACY ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR
RAADSLEDEN

