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bewonersbrief ontwerp Schildwacht

L3 februari 2018

ltilorgs

Geachte heer, mevrouw,

onlangs bent u geïnformeerd over de plannen voor onderhoud in uw wijk. we
verwachten hiermee juni 2018 te starten. Het onderhoud is nodig omdat de grond in
delen van de openbare ruimte in uw wijk verzakt. Ter voorbereiding van de
werkzaamheden is er een nieuw ontwerp van de Schildwacht gemaakt. Dit ontwerp
is onlangs vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders.
reden nieuw ontwerp Schildwacht
Het nieuwe ontwerp heeft tot doel de verkeersveiligheid in uw straat te vergroten.
omdat de schildwacht een ontsluitingsweg voor het verkeer in de wijk is, blijft de
maximumsnelheid van 50 km per uur behouden. De volgende maatregelen z'rjn in
het nieuwe ontwerp opgenomen om de verkeersveiligheid te vergroten:
De voorrong ten opzichte von de zijstroten wordt duidelijker geregeld door
uitritconstructies toe te passen.
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We verbreden de fietsstroken (van 7,50 noor 2,00 meter) en brengen
fietssymbolen in deze stroken aon.
Parkeren op de fietsstroken is stroks niet meer toegestoon. Hiermee
voorkomen we dot fietsers om de geporkeerde outo's heen moeten slingeren
en worden gedwongen zich tussen het outoverkeer te begeven.
De hoakse porkeervakken vervongen we door langsparkeerstroken. Dit zorgt
voor beter zicht op het noderende verkeer bij het verlaten van het
parkeervok. weliswqar levert dit minder porkeervakken op don er nu zijn,
maor dit compenseren we in de directe omgeving.
De voetgqngersoversteekploatsen bij de Dijkwacht, Jocobq von Beierenloon
en Torenwacht komen ook in het nieuwe ontwerp weer terug.
Tot slot brengen we op een oantol plootsen drempels en versmallingen
(sluisjes)oon.
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Medio maart 2018 volgt er nog een inloopavond waarbij alle tekeningen
beschikbaar zijn, zodat er een totaal beeld is van de werkzaamheden; u wordt hier
nog nader over bericht door een bewonersbrief waarbíj alle bewoners worden
uitgenodigd die direct gevolgen ondervinden van de werkzaamheden.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Dennis Stafleu (projectleider)
op telefoonnummer (071) 516 76 35, of per mail: d.stafleu@leiderdorp.nl.
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