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Op maandag 24 september is een inloopavond georganiseerd. Eerder hebben wij geen kennis kunnen
nemen van het getoonde voorlopig ontwerp, althans op papier. Mondeling is wel een en ander in een
eerder stadium verteld. Wij zijn niet betrokken bij het opstellen van het ontwerp.

Wij zijn blij en tevreden, dat er iets gaat gebeuren met de inrichting rondom het ziekenhuis. De huidige
situatie is bijzondere rommelig en leidt tot veel ergernis. Elke verandering leidt tot een verbetering van
de huidige situatie. We zijn blij en tevreden, dat het ziekenhuis een deel van zijn grondgebied
toegankelijk wil maken.

Het voorgestelde groene plan rondom het ziekenhuis is een belangrijke verbetering ten opzichte van de
huidige situatie. Wij zien een aantal mogelijke verbeteringen. Deze hangen nauw samen met onze wens
voor een echte groen corridor vanaf de achteringang van het station tot aan de ingang van de Leidse
Hout:

 Maak van het plantsoen op de Agnes locatie een echt park met duidelijk meer groen (bomen en
struiken) dan nu.

 Meer groen (bomen en struiken) rondom het ziekenhuis dan in het huidige plan
 Zorg dat de parkeergarage zo veel mogelijk achter groen wordt verborgen
 Reductie van de lichtvervuiling vanuit de parkeergarage

Een paar jaar geleden is ook sprake geweest van een plan om de bus route in de wijk te wijzigen. Na
protesten van de scholen en de wijkvereniging heeft de gemeente afgezien van dat plan. Er is
nadrukkelijk gecommuniceerd “we gaan dit niet doen”. Tot onze grote verbazing is dit oude plan nu een
onderdeel van de groene zone rondom Alrijne. In de betreffende uitnodiging van de gemeente voor de
inloopavond wordt hierover niets gecommuniceerd. Voor alle betrokkenen is dit een grote verrassing.
We hebben de indruk dat deze wijziging vooral is gebaseerd op een wens van de gemeente.

De wijkvereniging (en ook de scholen) zijn tegen dit plan. De gemeente heeft in overleg met Arriva
maatregelen gepland om de risico’s voor de veiligheid van de scholieren zo veel mogelijk te beperken.



De scholen hebben aangegeven dat de uitgangspunten zijn veranderd omdat er is sprake van belangrijke
veranderingen in de mobiliteit en de verkeersstromen. Daardoor zijn de betreffende maatregelen niet
meer effectief.

Wij constateren:
 De bezettingsgraad van de buslijn is bijzonder laag
 Bewoners van de wijk maken niet of nauwelijks gebruik van deze buslijn
 Scholieren maken niet of nauwelijks gebruik van deze buslijn. Wanneer scholieren met de bus

komen, zijn dat de buslijnen op de Rijnsburgerweg en wordt de bushalte bij de Posthof rotonde
gebruikt

Als alternatief zien wij de volgende mogelijkheden:
 Hef de buslijn op voor zover die door de wijk loopt. Laat kleine busjes rijden tussen het

busstation en het ziekenhuis en de nieuwe zorgvoorziening
 Laat de buslijn bestaan. De bushalte aan de Dieperpoellaan blijft op de huidige plek.

Verplaatsing naar de ingang van de nieuwe zorgvoorziening is ook een mogelijkheid. De bushalte
aan de Houtlaan wordt verplaatst, zodat die vanaf de ingang van het ziekenhuis zichtbaar is. De
bushalte blijft aan de Houtlaan.

Met vriendelijke groet,

Wim Scholten
Voorzitter wijkvereniging Houtkwartier


