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Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdag 14 mei vond een inloopbijeenkomst plaats over het verbeteren van de fietsroute
tussen de Sumatrabrug en de Admiraalsbrug in de Zeeheldenbuurt. Tijdens deze avond werd
het schetsontwerp getoond en konden aanwezigen vragen stellen en suggesties achterlaten.
Deze week ontvangen alle aanwezigen van de inloopavond de antwoorden op de vragen en
suggesties in een e-mail. U ontvangt de antwoorden ook als bijlage bij deze brief.
Suggestie andere locatie fietspad
De bewoners van de Tasmanstraat, Heemskerkstraat, een deel van de Bontekoestraat,
Trompstraat en Evertsenstraat ontvangen deze brief omdat zij vlak bij de fietsroute wonen.
Tijdens het toelichten van het schetsontwerp op 14 mei bleek dat een aantal bewoners het
fietspad liever langs of door het park of langs het bedrijventerrein over de parkeerplaatsen wil.
Wij hebben de varianten, door het park, langs het park en over de parkeerplaatsen aan de
bedrijvenkant, in het verleden, en afgelopen weken nogmaals onderzocht. Wij hebben alle
belangen zorgvuldig afgewogen. Onze conclusie blijft dat de Tasmanstraat de beste optie is
voor de verbeterde fietsroute tussen de Sumatrabrug en de Admiraalsbrug.
Hieronder vindt u de belangrijkste afwegingen:
 Een fietspad door of langs het park aan de oostzijde kost te veel groen (breedte 4
meter) en er moeten bomen worden gekapt. Ook in de Wijkvisie Zeeheldenbuurt is
vergroening als belangrijk onderdeel opgenomen.
 De parkeerdruk op het bedrijventerrein is hoog. Het verwijderen van 40 parkeerplaatsen
op het bedrijventerrein is onwenselijk.
 Een route langs het bedrijventerrein is langer en daardoor blijven nog steeds fietsers
van de route door de Tasmanstraat gebruik maken of ontstaan alternatieve fietsroutes
(olifantenpaadjes) door het park.
 De sociale veiligheid is voor fietsers beter bij een route door de Tasmanstraat.
Fietspad in Wijkvisie
In de Wijkvisie Zeeheldenbuurt staat omschreven dat de fietsverbinding die nu door de
Tasmanstraat loopt verbeterd moet worden. Ook ziet u in de Wijkvisie een fietspad ingetekend
(stippellijn) dat door het Zeeheldenpark loopt. Wij begrijpen dat hiermee de suggestie is gewekt
dat dit de definitieve fietsroute zou worden. Deze route is inderdaad als mogelijke fietsroute
onderzocht en om bovenstaande punten niet haalbaar.
Gesprek en onderzoeken
Misschien heeft u nog vragen over deze brief. Wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid,
Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte) wil u graag de mogelijkheid bieden voor een gesprek. U
bent welkom op woensdag 17 juli a.s. van 17.00 tot 18.00 uur in het Stadhuis, Stadhuisplein 1.

Graag vragen wij u om uw komst te melden bij projectmedewerker Maresa Beck door een e-mail
te sturen naar m.beck@leiden.nl.
Ook willen wij u, indien gewenst, de onderzoeksresultaten toesturen. De volgende onderzoeken
zijn beschikbaar:
 Bomenonderzoek Admiraal Banckertweg
 Verkeersonderzoek ‘Verkeersveiligheid in de Tasmanstraat’
 Fietstellingen onderzoek
 Afwegingenmatrix verschillende varianten fietsroutes
Mocht u één of meerdere documenten willen ontvangen dan kunt u dit aangeven bij
projectmedewerker Maresa Beck door een e-mail te sturen naar m.beck@leiden.nl.
Vergunningen
Graag wijs ik u op de vergunningenprocedures. Om de fietsroute te verbeteren zijn
vergunningen en verkeersbesluiten nodig. De vergunningsaanvragen worden gepubliceerd in de
Gemeenteberichten in het Leids Nieuwsblad, op www.overheid.nl, www.leiden.nl/stadskrant en
https://vergunningen.leiden.site.
Proces
Deze zomer werkt het projectteam het schetsontwerp uit tot een voorlopig ontwerp. Na de zomer
informeren wij u hierover verder.
Informatie
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.
Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager

