
 

Leiden, 20 november2015 

 
 
Aan:  de wethouder voor Bereikbaarheid, Economie,  
 Binnenstad en Cultuur 

De heer Robert Strijk 
Stadhuis, Leiden 

 

Betreft: Snelheid van de bussen in de Breestraat 

 

Geachte heer Strijk, 

 

Op 15 januari van dit jaar stuurde het bestuur van de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en 
Levendaal-West u een brief waarin het zijn erkentelijkheid uitsprak voor de afspraak die u gemaakt 
hebt met de busmaatschappijen om niet harder dan 15 km/uur door de Breestraat te rijden. Wij 
hebben u toen ook gevraagd om onze waardering voor de afspraak en de manier waarop daaraan 
gevolg gegeven werd door de chauffeurs over te brengen aan de busmaatschappijen. 

Helaas moeten wij constateren dat de gemaakte afspraak inmiddels minder goed wordt nageleefd 
dan in het begin. Er wordt structureel harder gereden dan de afgesproken 15 km/uur, en het komt 
zelfs geregeld voor dat fietsers die minstens 20 km/uur rijden door bussen worden ingehaald. De 
bussen rijden daarbij op de andere weghelft. Wij vinden dat om twee redenen ongewenst: de ver-
keersveiligheid en het verblijfsklimaat in de Breestraat. Zelfs een betrekkelijk geringe snelheidsver-
hoging heeft een groot effect op de beleving van zo’n groot gevaarte als een bus in een betrekkelijk 
nauwe straat, en daarmee op het verblijfsklimaat in de Breestraat. Mogelijk is er ook een misver-
stand in het spel. Chauffeurs werpen wel eens tegen dat de 15 km/uur niet wettelijk afdwingbaar is. 
Dat is niet relevant, het gaat hier immers om een afspraak tussen u en de busmaatschappijen. 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u er bij de busmaatschappijen op zou willen aandringen de 
eerder gemaakte afspraken zo nauwgezet na te komen als in de periode die direct volgde op de op-
levering van de Breestraat. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Pieters, 
Voorzitter van de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West 


