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KvK nr.28079935
Geachte bewoners van de Zeeheldenbuurt,
Deze brief gaat over plannen van de gemeente om een ringweg aan te leggen langs de
Zeeheldenbuurt. Tussen het bedrijventerrein De Waard en onze wijk, voor een deel over het
huidige park langs de Tasmanstraat.
Onderzoek en mening van bewoners
De gemeente Leiden doet in opdracht van de gemeenteraad onderzoek naar een route voor
de Ringweg Oost via De Waard, langs onze wijk. Als de gemeenteraad rond de zomer een
besluit neemt over de Ringweg Oost, wil de gemeente bij de uitwerking van het plan zo veel
mogelijk rekening houden met de mening van de bewoners (voor zover dat kan binnen de
financiële en technische mogelijkheden en de milieugrenzen en niet in strijd is met de eisen
voor verkeer). Daarom wil de gemeente graag van bewoners van de Zeeheldenbuurt een
reactie krijgen op de eerste schetsen die nu bekend zijn.
Om dit te organiseren is er een consultatiegroep gevormd die nu bestaat uit zes
vertegenwoordigers van de buurtvereniging en twee bewoners uit de Tasmanstraat. Deze
groep is op 28 maart voor het eerst bij elkaar gekomen op een bijeenkomst met de gemeente.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente de eerste tekeningen toegelicht. Op de tweede
bijeenkomst zullen uw buurtvertegenwoordigers op deze plannen reageren. Om dit goed te
kunnen doen hebben ze eerst uw inbreng nodig.
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Bijeenkomst voor de buurt
Daarom organiseert de buurtvereniging een ledenvergadering op donderdag 26 april. Alle
bewoners van de Zeeheldenbuurt zijn welkom, ook wie geen lid is van de buurtvereniging.
Onderwerp:
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Ledenvergadering Buurtvereniging Zeeheldenbuurt met informatie over
Ringweg Oost
Donderdag 26 april
19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15)
Admiraal Banckertweg 15, (kantine gebouw gemeentereiniging)

De gemeente is als gast aanwezig om de eerste schetsen aan u toe te lichten en uw vragen te
beantwoorden. De buurtvereniging en de deelnemers aan de consultatiegroep inventariseren
vervolgens uw reacties en brengen die in op de volgende consultatiebijeenkomst met de
gemeente.
De eerste schetsen zijn ook te bekijken via de website www.leiden.nl/basisplanrwo
(documentnaam: Basisplan Ringweg Oost). Heeft u vragen voor de Buurtvereniging
Zeeheldenbuurt of bent u verhinderd en wilt u uw reactie op een andere manier doorgeven,
dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website van de Zeeheldenbuurt
(www.zeeheldenbuurtleiden.nl).
Meer informatie
Meer informatie over het project Ringweg Oost vindt u in de bijlage en op de website
(www.leiden.nl/ringwegoost). Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met het
Servicepunt Bouwen en Wonen via tel. 071 – 516 55 02 of mailen naar
service.bowo@leiden.nl. De Buurtvereniging Zeeheldenbuurt kunt u bereiken via
contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.
Met vriendelijke groet,
Rob Jansen
Omgevingsmanager Ringweg Oost
Projectmanagementbureau

Bijlage: Informatie over de Ringweg Oost

Cor Arnoldus
Voorzitter
Buurtvereniging Zeeheldenbuurt
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Bijlage: Informatie over de Ringweg Oost
De Ringweg Oost is een nieuwe verbinding die de gemeente wil aanleggen tussen het
Lammenschansplein en de Willem de Zwijgerlaan. Volgens het plan wordt het een weg
vergelijkbaar met de Kanaalweg, dus één rijstrook per richting. De maximumsnelheid is 50 km
per uur. De verbinding is voor de gemeente een belangrijk onderdeel van de plannen om de
bereikbaarheid van de stad te verbeteren.
De oude plannen
De route die de gemeente eigenlijk wilde, liep vanaf het Lammenschansplein over de
Kanaalweg naar de Hoge Rijndijk. Dan ging de weg verder met een nieuwe brug over de
Nieuwe Rijn naar bedrijventerrein De Waard.
Vanaf De Waard zou de weg verder lopen langs het water en aan het eind van De Waard via
een tunnel (onder de Zijl) naar Leiderdorp gaan om via de Engelendaal aan te takken op de
Willem de Zwijgerlaan. Dit laatste deel van de route wijzigt.
Nieuwe route
Eind vorig jaar is duidelijk geworden dat de gemeente Leiderdorp niet langer wil meewerken
aan dit project. De gemeenteraad heeft daarom besloten om uit te zoeken hoe de weg
aangelegd kan worden via een andere route op Leids grondgebied.
Dit is een route die vanaf de nieuwe brug over de Nieuwe Rijn loopt over bedrijventerrein De
Waard, dus langs de Zeeheldenbuurt. Dit gaat ten koste van een deel van het Zeeheldenpark.
Voor de Lage Rijndijk gaat de weg dan verder via een tunnel onder de Sumatrastraat door, om
vervolgens aan te takken op de Willem de Zwijgerlaan. Op dit moment doet de gemeente
onderzoek naar deze route.
Hoe gaat het verder?
Het besluit dat de Ringweg Oost er komt is nog niet genomen. Uiteindelijk besluit de
gemeenteraad of de route van de Ringweg Oost ook echt via De Waard en De Kooi verder
voorbereid wordt. Halverwege 2012 zal hierover meer bekend zijn.
Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven over de Ringweg Oost, meldt u zich dan aan voor onze
regelmatige e-mail updates door een e-mail te sturen naar projectmedewerker Romy
Rijkeboer, via r.rijkeboer@leiden.nl. Of houdt u de website www.leiden.nl/ringwegoost in de
gaten.
Wilt u liever op een andere manier op de hoogte gehouden worden of heeft u vragen, neemt u
dan contact met Omgevingsmanager Rob Jansen via tel. 071-516 59 13 of mail naar
r.jansen@leiden.nl. U kunt ook bellen met het Servicepunt Bouwen en Wonen via tel. 071 –
516 55 02. Of stuur een e-mail naar service.bowo@leiden.nl.
Buurtvereniging Zeeheldenbuurt
Als u via uw buurtvereniging wilt laten weten wat u van de plannen vindt, dan kan dat ook.
Dat kan via het contactformulier op de website van de Zeeheldenbuurt
(www.zeeheldenbuurtleiden.nl) of door te mailen naar contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

