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Beste inwoner, 

In 2024 wordt de Voorhoflaan opnieuw ingericht. Ook komt er een ‘knip’ in de 
Heinsiuslaan, waardoor er minder sluipverkeer door de wijk zal gaan rijden. Eind 
september heeft u een brief ontvangen met meer uitleg daarover. Deze brief vindt u 
ook op www.leiderdorp.nl/voorhoflaan.   

Informatiebijeenkomst 

Wij hebben een schetsontwerp gemaakt. Daarin staat hoe de Voorhoflaan eruit 
komt te zien. Wij willen dit ontwerp aan u laten zien tijdens een 
informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op 13 december in het gemeentehuis. We 
starten om 19:00 uur met een centrale start waarbij we het projectteam voorstellen 
en een korte presentatie geven. Daarna is er de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen. Hiervoor zijn er posters beschikbaar met de nieuwe inrichting. De avond 
duurt tot 20:30 uur. Wij vinden het fijn als u zich aanmeldt. U kunt een e-mail sturen 
naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘informatiebijeenkomst 
Voorhoflaan’. 

Het schetsontwerp 

Het schetsontwerp hebben wij gemaakt aan de hand van regels die zijn vastgesteld 
in het mobiliteitsplan. De nieuwe inrichting past beter bij de functie van de 
Voorhoflaan. Meer informatie daarover leest u op 
www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan. Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u uw 
vragen stellen over het ontwerp en over het mobiliteitsplan. En u kunt in gesprek 
met de mensen die aan de plannen werken.  
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Knip Heinsiuslaan 

We willen zorgen voor minder sluipverkeer in de wijk om de bewoners te ontlasten. 
Dit doen we door een ‘knip’ te maken in de Heinsiuslaan. Met de knip zorgen we 
ervoor dat (vracht)auto’s niet meer door de Heinsiuslaan kunnen rijden. Tijdens de 
informatiebijeenkomst kunnen wij ook meer informatie geven waarom deze knip 
wordt aangelegd.  
 
Vragen 
Meer informatie over de herinrichting Voorhoflaan vindt u op de projectwebsite: 
www.leiderdorp.nl/voorhoflaan. Meer achtergrondinformatie vindt u in het 
mobiliteitsplan: www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan. 

 

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Dennis Stafleu, 
projectleider herinrichting Voorhoflaan via info@leiderdorp.nl, onder vermelding 
van herinrichting Voorhoflaan-knip Heinsiuslaan. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Dennis Stafleu 
 
Projectleider Voorhoflaan 
Gemeente Leiderdorp 
 


