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onderwerp Tijdelijke situatie bushaltes Garenmarkt

Geachte heer, mevrouw,

De bushaltes aan de Korevaarstraat vervallen binnenkort voor het openbaar vervoer. De gemeente wil
deze haltes vanaf eind 2014 tijdelijk voor touringcars inzetten en heeft hiervoor een verkeersbesluit in

procedure gebracht. Met deze brief wil ik u informeren over de tijdelijke situatie en het verkeersbesluit.

Tijdelijke haltes touringcars
Voor het brengen en halen van bezoekers aan de Leidse binnenstad zijn op de Lammermarkt haltes
voor touringcars aanwezig. Tijdens de bouw van de ondergrondse parkeergarage Lammermarkt is

voor deze haltes tijdelijk geen ruimte. De bouw van de parkeergarage Lammermarkt start eind 2014
en duurt circa twee jaar. De gemeente wil in die periode de bushaltes aan de Korevaarstraat inzetten
als alternatieve locatie voor de touringcars. Deze haltes zijn beschikbaar, omdat het openbaar vervoer
de haltes straks niet meer gebruikt. Na de bouw van de parkeergarage Lammermarkt gaan de

touringcars weer terug naar de Lammermarkt.
ln de bijlage is een verkeerstekening opgenomen met aanduiding van de tijdelijke haltes voor de
touringcars. Voor de haltes ten zuiden van de aansluiting met de Raamsteeg wordt een maximale
parkeerduur van 15 minuten ingesteld. De gemeente vindt dit nodig voor het uitzicht en aanzicht van

woningen en ondernemingen naast deze haltes.

Verkeersbesluit
Om het gebruik van de haltes door touringcars mogelijk te maken, is de gemeente gestart met de
procedure voor het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit wordt op woensdag 25 juni gepubliceerd in de

Stadskrant (gemeenteberichten) en de Staatscourant. Vanaf deze datum ligt het besluit ter inzage op
het Stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadbouwhuis (Langegracht 72) en bestaat de mogelijkheid om
bezwaar te maken. Normaal gesproken geldt hiervoor een termijn van zes weken. Omdat deze
periode deels in de zomer valt, is de termijn verlengd tot acht weken.

Als u vragen over de tijdelijke halteplaatsen voor touringcars of het verkeersbesluit heeft, kunt u

terecht bij Eric Hiel via 071-5165239 of e.hiel@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Eric Hiel

Omgevingsmanager

Parkeergarage Lammermarkt




