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VOORWOORD 
Veel Leiderdorpers klagen over het verkeer. De afgelopen jaren bestonden 
verkeersmaatregelen in Leiderdorp vaak uit ‘pleisters plakken’: een 
knelpunt werd zeer lokaal met een (deel)oplossing aangepakt, zonder 
naar het grotere geheel te kijken. Resultaat: het knelpunt dook meestal 
een straat verder weer op. 

Ook voor de fractie van D66 Leiderdorp staat dit onderwerp al jaren hoog 
op de agenda. Daarbij hebben we altijd oog voor alle verkeersdeelnemers, 
niet alleen automobilisten. Ook, en vooral, voor andere, vaak kwetsbare 
weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Aan het beleid voor deze 
groepen is de afgelopen jaren te weinig uitvoering gegeven. 

D66 Leiderdorp heeft in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 
fel gepleit voor een integrale aanpak van het verkeer in Leiderdorp. We 
zijn dan ook blij dat het huidige college hieraan gehoor heeft gegeven. Het 
beleid wordt weer eens goed tegen het licht gehouden en er komt een 
nieuw integraal plan: het Mobiliteitsplan. 

Wij vinden dat alle inwoners van Leiderdorp hierop invloed moeten 
kunnen hebben. Daarom is D66 de afgelopen maanden de wijken 
ingegaan om met inwoners te spreken over het verkeer. En om de 
knelpunten te inventariseren. Daarbij is het voor ons belangrijk dat onder 
inwoners meer wordt verstaan dan direct omwonenden. Veranderingen 
hebben vaak consequenties voor een grotere groep mensen. 

Het resultaat van deze inventarisatie vindt u in dit document. En omdat 
verkeer een serieuze zaak is en over knelpunten – die soms al jaren 
voortduren - niet licht gedacht kan worden, hebben we het document de 
titel Zwartboek Mobiliteit genoemd. 

Inwoners van Leiderdorp hebben de afgelopen weken (van 9 tot 19 mei 
2019) nog meer inbreng kunnen leveren via het Leiderdorppanel en ook in 
de week van 17 t/m 22 juni, tijdens de Mobiliteitsweek.  

We hopen dat we met dit document een goede bijdrage leveren aan het 
nieuwe Mobiliteitsplan. 
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OPZET DOCUMENT 
Het document begint met een overzicht van de mobiliteitsknelpunten per 
wijk, zoals wij die hebben opgehaald in onze gesprekken met de inwoners. 
Per knelpunt schetsen we kort de situatie. Ook geven we aan welk 
oplossingen door de inwoners zijn aangedragen. 

Aan het einde van het document gaan we ook in op algemene 
verkeersknelpunten die voor heel Leiderdorp gelden. 
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VOGELWIJK 

ALGEMEEN - SLUIPVERKEER 
Situatieschets  

Vronkenlaan, Van der Marckstraat, Lijnbaan, Van Poelgeestlaan, Laan van 
Ouderzorg 

 

Omschrijving knelpunt 

De sluiproute van Zijlbrug (en vanaf Baanderij) naar de Leiderdorpse Brug 
is aantrekkelijk voor automobilisten die de stoplichten op de Engelendaal 
willen omzeilen. Routeplanners versterken dit gedrag. Zij wijzen 
automobilisten (ook vrachtwagenchauffeurs) dwars door wijken als 
Vogelwijk en Zijlkwartier. Hierdoor zijn de genoemde wegen drukker dan 
gewenst (en afgesproken met de omwonenden), met name in de spits en 
tijdens begin en eind van schooldagen.  

Door bewoners voorgestelde oplossing 
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- Zorgen dat er geen aantrekkelijke doorgaande route bestaat 
waarmee (vermeende) tijdswinst kan worden gehaald. Verkeer van 
Zijlbrug en Baanderij ‘dwingen’ richting Engelendaal. 

- Zorgen dat routeplanners voor doorgaand verkeer alleen de 
hoofdroutes aangeven en geen sluiproutes. 

- Van de Marckstraat – in ieder geval in spits en tijdens begin en 
einde van schooldag – in de richting van de Vronkenlaan afsluiten. 
 

VRONKENLAAN – AFWISSELING VERSCHILLENDE ZONES 
Situatieschets  

Vronkenlaan, schoolzones Gomarusschool en De Leeuwerik 

 

Omschrijving knelpunt 

Tussen de twee schoolzones op de Vronkenlaan mag een stuk 50 km/u 
gereden worden. Verkeer versnelt hier en moet dan enkele meters 
verderop weer afremmen voor de volgende schoolzone. Dit levert 
nauwelijks tijdswinst op, maar wel onnodige overlast en uitstoot.  

De fietsstroken bij de overgang naar de schoolzone bij de Leeuwerik 
houden abrupt op. 
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Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Vronkenlaan tussen twee schoolzones ook 30 km/u maken, of 
schoolzones samenvoegen. 

- Fietsstroken doortrekken 

VRONKENLAAN – VAN POELGEESTLAAN - SCHOOLZONE 
SITUATIESCHETS  

Wegen rond De Leeuwerik en de Prins Willem Alexanderschool. 

 

OMSCHRIJVING KNELPUNT 

Veel ouders en kinderen van De Leeuwerik en de Prins Willem 
Alexanderschool maken gebruik van de oversteekplaats op de Van 
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Poelgeestlaan. In tegenstelling tot de oversteekplaats op de Vronkenlaan 
bevindt deze zich niet in een schoolzone. 
Recentelijk zijn verkeersdrempels verwijderd en vervangen door 
wegversmallingen. 

De situatie bij de oversteekplaats is extra gevaarlijk omdat automobilisten 
door de wegversmallingen soms versnellen of juist op het zebrapad 
stoppen om tegemoetkomend verkeer voor te zijn of te laten. De 
versmallingen liggen verder beide aan dezelfde kant en zijn niet 
‘tegenovergesteld’. Extra gas geven wordt hierdoor aangemoedigd. 

Verder hebben verkeersdeelnemers op de Van Poelgeestlaan door de 
wegversmallingen minder oog voor verkeer uit de zijwegen 
Heemraadlaan, Schoutenstraat en Schepenstraat. 

Op de kruising bij de Heemraadlaan wordt regelmatig geen voorrang 
verleend door verkeer dat van de Vronkenlaan de Van Poelgeestlaan 
oprijdt. 

De oversteek over de Van Poelgeestlaan bij deze kruising met de 
Heemraadlaan (bij de op- en afritten voor o.a. rolstoelen) wordt door 
vrijwel niemand opgemerkt. Automobilisten stoppen hier nooit. 

DOOR BEWONERS VOORGESTELDE OPLOSSING 

- Uitbreiden schoolzone naar Van Poelgeestlaan. 
- Wegversmallingen aanpassen, zodat: 

o Niet op het zebrapad gestopt hoeft te worden 
o Ze ‘tegengesteld’ liggen 
o Ze minder samenvallen met de kruisingen met zijwegen 

- Verkeersituatie op kruising met Heemraadlaan aanpassen, zodat 
voorrangssituatie duidelijker is 

- Oversteek Van Poelgeestlaan bij Heemraadlaan vervangen door een 
zebrapad 
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VAN POELGEESTLAAN – LAAN VAN OUDERZORG 
Situatieschets  

Kruising Van Poelgeestlaan en Laan van Ouderzorg. 

 

Omschrijving knelpunt 

Veel verkeersdeelnemers vinden de kruising onoverzichtelijk, het verkeer 
komt van vele kanten en veel voetgangers en fietsers maken gebruik van 
de kruising. Zoals op de foto is te zien, is de situatie in werkelijkheid niet 
zoals de wegen zijn ingetekend. In werkelijkheid lopen zowel de Laan van 
Ouderzorg als de Van Poelgeestlaan rechtdoor en is er hier een gewone 
kruising. 

Voor voetgangers die de Van Poelgeestlaan willen oversteken om de Laan 
van Ouderzorg te volgen of de bushalte aan de overzijde te bereiden is 
geen goede oversteekgelegenheid aanwezig. Het college heeft, naar 
aanleiding van een motie in de raad twee jaar geleden, reeds toegezegd 
hier een zebrapad aan te leggen, maar dit laat op zich wachten. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Aanleg zebrapad om Van Poelgeestlaan over te steken, conform 
toezegging college. 

- Rijroute Van Poelgeestlaan naar Laan van Ouderzorg (richting Van 
der Valk Boumanweg) minder de uitstraling van doorgaande weg 
geven (ook om sluiproute minder aantrekkelijk te maken). 
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OUDERZORG INCLUSIEF DE HOUTKAMP 

LAAN VAN BERENDRECHT 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

De Laan van Berendrecht is een voetgangersgebied waar ook fietsers 
mogen rijden. Voor brommers, scooters en snorfietsen is het verboden 
zich hier te bewegen. Desondanks wordt er door hen veelvuldig gebruik 
gemaakt van deze promenade. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- (Nog) duidelijker aangeven dat het gebied niet toegankelijk is voor 
brommers, scooters en snorfietsen 

- Handhaven 
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VAN DER VALK BOUMANWEG - TOLLENAERSINGEL 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Het zebrapad ter hoogte van de Tollenaersingel is te vaak het toneel van 
(ernstige) aanrijdingen. De Van der Valk Bouwmanweg nodigt ter plekke 
uit tot even flink gas geven (om het stoplicht te halen?). 

Door opgaande begroeiing aan de oostkant zijn voetgangers van die kant 
bovendien slecht/te laat zichtbaar. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Snelheidsbeperkende maatregelen op de Van der Valk Boumanweg 
- Laaghouden begroeiing ter hoogte van de oversteekplaats. 
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KERKWIJK 

PRINS WILLEM ALEXANDERLAAN - ERICALAAN 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Een bekend knelpunt waar al veel over is gesproken. Veel verkeer op de 
route vanuit Oranjewijk, Het Heerlijk Recht en Koudekerk richting de 
Stierenbrug en andersom. Als het wat rustiger is wordt er vaak te hard 
gereden. De kruising tussen Prins Willem Alexanderlaan en Ericalaan zorgt 
voor filevorming op Mauritssingel vanwege de hoge drempel richting 
Ericalaan in combinatie met de doorgaande stroom van en naar de Prins 
Willem Alexanderlaan. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Drempel is inmiddels verlaagd maar dit lijkt geen structurele 
oplossing 

- Met de komst van de LIDL en nu IKEA en VLIKO geen factor van 
betekenis meer zijn zou de hele situatie hier opnieuw bekeken 
moeten worden. 
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ACACIALAAN – PERSANT SNOEPWEG 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Acacialaan en Ericalaan staan vast vanwege wachtende auto’s voor 
stoplicht kruising met Persant Snoepweg. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Stoplichten anders instellen. Dat kan echter leiden tot slechtere 
doorstroming van de Persant Snoepweg, vooral als er file op de a4 
staat. Geen eenvoudige oplossing.  
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HOOGMADESEWEG - WILGENPARK 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

De Hoogmadeseweg is ingericht om verkeer snelheid te laten 
verminderen. Desalniettemin wordt er veelvuldig te hard gereden. De op 
de weg geplaatste bloembakken ontnemen het zicht op de weg voor de 
bewoners die vanuit het Wilgenpark de Hoogmadeseweg op willen rijden.  

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Laaghouden van de begroeiing in de bloembakken 
- Handhaven op snelheid 
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ZIJLKWARTIER 
 

SPANJAARDSBRUG 
Situatieschets 

Het voornemen van de gemeente Leiden is om de Spanjaardsbrug op 
termijn af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit om de fietsroute 
tussen Leiden en Leiderdorp veilig en comfortabel te houden. Afsluiting 
van de Spanjaardsbrug kan leiden tot een toename van verkeer op andere 
toegangswegen. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Bewoners van Leiderdorp hebben eerder in een enquête 
aangegeven tegen afsluiting te zijn. Op basis van laatste onderzoek 
lijkt dat niet meer zo te zijn. 

- Eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn vanwege toename 
verkeer op andere wegen zo snel mogelijk onderzoeken en 
toepassen. 

- Situatie hoe dan ook fietsvriendelijker inrichten. 
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DE BAANDERIJ 

TOUWBAAN 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Op rijbaan van de Touwbaan staan veel en vaak geparkeerde 
vrachtwagens en busjes (voornamelijk wagenpark van verhuurbedrijven). 
Hierdoor is de doorgang smal en onoverzichtelijk. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Verhuurvoertuigen op eigen terrein parkeren. Handhaven. 
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DE SCHANSEN 

RIETSCHANS - TOUWBAAN 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Linksaf slaan vanaf Touwbaan naar de Rietschans en van de Rietschans 
naar de Touwbaan, is lastig, vooral als het druk is. Naar verwachting zal 
dit knelpunt toenemen door de nieuwe inrichting Baanderij en na de 
oplevering van de nieuwe woningen op het voormalige ROC-terrein. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Aanleg rotonde voor betere verkeersafwikkeling. 
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WINKELHOF 

HEINSIUSLAAN 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Op de fiets komende van de Engelendaal richting de Ommedijk mag je 
aan de linkerzijde van de weg op het fietspad richting de Ommedijk (er 
staat immers een bord dat het twee-richtingenverkeer is). Het fietspad is 
echter als een eenrichting pad ingericht en fietsers gaan tegen de stroom 
in.  

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Tweerichtingsverkeer opheffen en duidelijk aangeven dat fietsers 
vanaf de Engelendaal rechtsaf eerst de Heinsiuslaan over moeten 
steken om vervolgens aan de rechterkant van de weg verder de 
Heinsiuslaan op te rijden.  

- Ofwel een twee richtingenfietspad aanleggen zodat er voldoende 
ruimte is en met een oversteekplek op de Heinsiuslaan. 
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BINNENHOF 

VOSSIUSLAAN 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Al lange tijd is het wegdek van de Vossiuslaan bijzonder slecht te noemen. 
Dit zorgt voor gevaarlijke situaties op deze toch al drukke weg. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Weg opknappen (is reeds in gang gezet) 
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VOORHOF 

VOORHOFLAAN – KAMPEN - ZOMEN 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Sinds de invoering van betaald parkeren bij het Alrijne ziekenhuis is de 
parkeeroverlast in deze straten toegenomen. Ook wordt er in de wijk 
geparkeerd door het personeel van de school Elckerlyc en tevens bij het 
halen/brengen door de ouders. Daarnaast is er ook sprake van forensen 
die in de wijk parkeren om vervolgens op de bus te stappen naar Leiden 
om daar te werken.  

Verder heeft de Voorhoflaan last van sluipverkeer van vrachtwagens door 
de straat. Ook hier spelen navigatiesystemen een negatieve rol. Er wordt 
vaak hard gereden en voor het verkeer dat uit de zijstraten de weg op wil 
levert dat wachttijden en gevaarlijke situaties op.  

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Verbod voor vrachtwagens op Voorhoflaan 
- Herinrichting Voorhoflaan 
- Ontmoediging landurig parkeren (bijv. door parkeerschijf in te 

voeren voor maximaal 2 uur muv bewoners), ziekenhuis/bedrijven 
bewegen parkeren op eigen terrein beter te promoten en faciliteren. 
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ELISABETHHOF 

HOFJE VAN HOLTLANT 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Sinds de invoering van betaald parkeren bij het Alrijne ziekenhuis en het 
vestigen van bedrijven aan de A4-zijde is de parkeeroverlast toegenomen. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Parkeervakken reserveren voor bewoners van het Hofje (waar geen 
parkeerplaats op eigen terrein is) 

- Ziekenhuis/bedrijven bewegen parkeren op eigen terrein beter te 
promoten en faciliteren. 
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ORANJEWIJK 

MAURITSSINGEL 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

De Mauritssingel die ter hoogte van de Hoofdstraat in de richting van de 
kruising met de Achthovenerweg loopt is een brede weg wat hard rijden 
uitlokt.  

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Handhaven en snelheidsbeperkende maatregelen nemen. 
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BUITENHOF 

VAN DER HAVELAAN 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

De inrichting van de van der Havelaan nodigt uit tot te hard rijden.  

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Weg optisch versmallen 
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MEERBURGLAAN 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Op de Meerburglaan wordt stelselmatig te hard gereden. Bewoners klagen 
over geluidsoverlast en onveilige situaties. Een snelheidsmeter geeft een 
gemiddelde snelheid aan die volgens bewoners niet klopt. Fietsers 
schijnen daarbij ook soms gemeten te worden waardoor gemiddelde 
snelheid lager uitkomt.  

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Snelheid beperkende maatregelen nemen d.m.v. drempels en/of 
versmallingen 

- Handhaven 
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COR GORDIJNSINGEL 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Druk sluipverkeer richting van en naar de Winkelhof en te hard rijden. Het 
is een straat met bochten en met huizen dicht bij de weg. Bewoners 
parkeren direct langs de weg. Vrachtwagens die de Ommedijk 
bevoorraden komen door de straat. De straat is tweerichtingsverkeer en 
bewoners moeten langs de zijden van de straat parkeren. Dat levert 
regelmatig beschadiging van geparkeerde auto’s en verkeersonveilige 
situaties op.  

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- De straat halverwege afsluiten, bijv. met beweegbare palen. 
Hulpdiensten en eventueel noodzakelijke bevoorradingsvoertuigen 
kunnen dan nog steeds Ommedijk bereiken 

- Handhaven op snelheid 
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KLERKENHOF 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Er zijn van en naar de scholen gekleurde voetjes op de straten 
aangebracht. De voetjes leiden tot verwarring bij kinderen. Moet er over 
de voetjes worden gelopen? Als je dit doet dan is dat zeker niet de meest 
logische route. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Weghalen voetjes en duidelijker aangeven wat de looppaden zijn 



25 

LEYHOF 
  

Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

De knelpunten van de Leyhof zijn bekend bij de gemeente. Hoofdzakelijk 
gaat het om de komst van de ringweg en de gevolgen van de aansluiting 
naar de wijk. Verder zou er beter gehandhaafd moeten worden op 
parkeren op straat door pakketbezorgers en mensen die gevaarlijk 
parkeren om even iets bij Hoogvliet te kopen.  

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Handhaving bij stilstaan en parkeren op de verkeerde plekken 
- Bewoners goed en tijdig (blijven) betrekken bij oplossingen voor de 

ringweg 
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ALGEMEEN – GEHEEL LEIDERDORP 
 

SLUIPVERKEER A4 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Als er, met name in de richting den Haag, file staat op de A4, loopt de 
Persant snoepweg vol en kan, vanuit alle richtingen het bereiken van de 
Stierenbrug een zeer langdurige zaak worden. Rijen auto’s vervuilen het 
milieu en hebben een negatieve invloed op bereikbaarheid en leefbaarheid 
van ons dorp. Navigatiehulpmiddelen verwijzen het verkeer bij drukte 
regelmatig door Leiderdorp. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Doorstroming A4 moet snel aangepast worden 
- Zorgen dat navigatiesystemen de sluiproute door Leiderdorp niet 

aangeven 

  



27 

LEIDERDORPSE BRUG 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Naast hierboven beschreven problemen is er veel onbegrip voor het 
opengaan voor scheepsverkeer van de Stierenbrug in de meest drukke 
periodes. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Stierenbrug dicht houden in de spits 
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FIETSPADEN ENGELENDAAL 
Situatieschets 

 

Omschrijving knelpunt 

Na de laatste droge zomer is het probleem van de losliggende tegels nog 
erger geworden. De enige oplossing is het plaatsen van borden geweest. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- Fietspaden vernieuwen liefst met betonnen wegdelen zoals op de 
Persant Snoepweg 
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P+R – TRANSFER VAN FIETS/AUTO NAAR OV EN V.V. 
Omschrijving knelpunt 

Het is bij de Voorhof al genoemd, maar dit geldt ook op andere logische 
‘opstapplaatsen’. Reizigers die in Leiden Centrum willen zijn gebruiken het 
OV in Leiderdorp als opstapplaats. Daarbij willen ze hun auto of fiets 
kunnen parkeren. 

Op dit moment zijn de voorzieningen hiervoor ontoereikend. Parkeren 
geeft vaak overlast voor omwonenden. Goede fietsenstallingen ontbreken. 

Door bewoners voorgestelde oplossing 

- P+R oplossingen maken (er is in de raad al eens over een 
transferium op de Bospoort gesproken) 

- Betere fietsenstallingen bij opstaphaltes 

 


