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Geachte heer, mewouw,

De afgelopen maanden zijn er stappen gezet om tot een ontwerp te komen \oor het kruispunt
Gooimeerlaan-Ketelmeerlaan en het kruispunt lJsselmeerlaan-Ketelmeerlaa n. ln september
2015 is een inloopbijeenkomst georganiseerd waar bewoners wn de Merenwijk en de
wijk\€reniging Merenwijk konden aangeren naar welk ontwerp hun \oorkeur uitging. Op 31
maart 2016 heeft de gemeenteraad, op basis \an de uitkomst \an de inloopbileenkomsi en de
uitwerking ran de rakafteling, \astgesteld dat beide kruispunten worden ingericht als rotonde.

Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit \oor een inloopbijeenkomst. Itjdens deze bijeenkomst kunt u wagen
stellen o\er het ontwerp \an de beide rotondes en de bijbehorende rerkeersbesluiten. U hoefr
zich niet aan te melden \oor de inloopbijeenkomst. U kunt de ontwerpen ahast bekijken op
www.leiden.nl/merenwiik. op de achterkant \an deze brief staan de ontwerpen in het ttein
afgebeeld. Tijdens de inloopbijeenkomst zijnde ontwerpen op groot formaat beschikbaar.

Datum: maandag 6 juni 20{6
Trdstip: 17.00 uurtot 20.00 uur
Locatie: Buurtcentrum ,Op Eigen Wieken,, Valkenpad 1, Leiden

Meedenken
Trldens de bijeenkomst kunt u een reactie achterlaten en aange\,en of u wilt meedenken o\er
het ontwerp \an het groen langs de kruispunten. Bij de inrichthg \an het groen staan we
\olledig open roor uw inbreng. Het ontwerp \an de weg zelf ligt an grote lrnen !ast, maar kan op
basas \an reacties nog op kleine punten worden aangepast.

Proced u re
Om het definitie\€ ontwerp te realiseren moet er een aantal \erkeersbesluiten genomen
worden. De \erkeersbesluiten worden gepubliceerd op donderdag 2 Juni in de Staatscourant en
in de Gemeenteberichten \En de gemeente Leiden in het Leids Nieuwsblad. De termijn \€n zes
weken \oor het indienden ran zienswijzen roopt \En wrdag 3 juni tot en met donderdig 14 juri.

Vervolg
Na de inloopa\ond en de \,eMerking \an de reacties op het ontwerp \ekeersbesruit wordt het
definitie\e ontwerp opgesterd en worden \oorbereidingen getroffen roor de uitroering.
De uit\oering zal naar \eMachting starten in het eerste of het tweede kwartaal \an 2017.

We hopen u op maandag 6 juni te begroeten!

Met wiendeltjke groet,

Harko Pilot
Team Ontwerp en Mobiliteit
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