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Zienswijze Leiden Duurzaam Bereikbaar - voetgangersbeleid 
12 februari 2021 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag reageer ik namens de ondernemers in de binnenstad op Leiden Duurzaam Bereikbaar, het 
beleidsprogramma Voetganger 2020-2030. Ik wil graag beginnen met het bedanken voor de wijze 
waarop wij betrokken zijn bij het proces om te komen tot deze visie. Wij zien verschillende van de 
door ons gemaakte punten terugkomen.  
 
De ondernemers van de binnenstad kunnen zich goed vinden in het uitgangspunt dat de voetganger 
op één staat in het economische hart van de binnenstad. De economische vitaliteit van onze 
historische binnenstad is gebaat bij een zo prettig mogelijk winkel- en verblijfsklimaat. Overlast van 
andere vormen van mobiliteit moet daarom beperkt worden. Dat is ook de reden dat actiepunt 1 
(fijnmazigheid, kwaliteit en bewegwijzering van het voetgangersnetwerk verbeteren), actiepunt 3 
(handboek kwaliteit openbare ruimte aanvullen met voetgangers) en actiepunt 7 (verbeteren 
voetgangersgebied binnenstad) voor ons prioriteit hebben.  
 
Voor het in stand houden van de economische vitaliteit van de stad, is ook een goede bereikbaarheid 
van de binnenstad vanaf de parkeergarages van groot belang. Daarom is het van belang dat de 
looproutes vanaf de bezoekersparkeergarages naar de winkelgebieden van hoge kwaliteit worden. 
Ook hier moeten voetgangers op de eerste plaats komen, boven fietsers.  
 
Wij hebben twee punten van zorg. Ten eerste is goede handhaving nodig op fietsen om het prettige 
winkel- en verblijfsklimaat te bereiken. Het betreft hierbij zowel het fietsen in winkelstraten en 
winkelstegen waar dat niet is toegestaan, als fietsen die stegen, stoepen en etalages blokkeren. Dit 
aspect missen wij in dit beleid. Wij verzoeken het beleid hierop aan te passen. Graag een reactie. 
 
Ten tweede stellen wij voor om de mogelijkheden die ondernemers hebben om uitstallingen voor de 
winkel te plaatsen uit te breiden. Uitstallingen hebben namelijk een positieve invloed op de omzet 
van winkels, zorgen voor een sfeervol straatbeeld en voorkomen wild geparkeerde fietsen tegen 
etalages. Ook hierop vernemen wij graag uw reactie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gijs Holla  
Centrummanager 


