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Algemene zaken
 De algemene ledenvergadering (ALV) is gehouden op 18 januari in het theehuis van het

Leidse Hout. Op dezelfde dag was ook de nieuwjaarsreceptie.
 De jaarlijkse barbecue vond plaats op 8 september op het plein voor het Driestar College en

werd zeer drukbezocht (ca. 100 deelnemers).
 Ons prominente lid de heer Ir. Peter Hoogenberk is dit jaar overleden. Zijn begrafenis, op 25

juni, werd bijgewoond door meerdere leden en de secretaris. Peter is jarenlang lid geweest van
de kascommissie.

 Via onze website, onze groene nieuwsbrieven, e-mails en twitter berichten zijn alle leden, alle
buurtgenoten en andere belanghebbenden geïnformeerd over onze activiteiten

 De eerste nieuwe bewoners zijn eind 2018 op de ROC-locatie komen wonen. We heten ze van
harte welkom. Het bestuur heeft besloten alle nieuwe bewoners voor 2019 een gratis
lidmaatschap aan te bieden.

 Het bestuur van de wijkvereniging bestond in 2018 uit 5 leden. Er zijn 11
bestuursvergaderingen geweest.

Belangenbehartiging bij de gemeente

 Dieperhout/ROC-locatie
o De betreffende aannemer houdt zich helaas niet aan de gemaakte afspraken. Er is

ingegrepen. Schade aan de grondstructuur en de straten wordt in 2019 hersteld. De
narcissen in de Houtlaan komen terug

 Busstation
o In januari 2018 kondigde wethouder Laudy aan dat alles rond busstation wordt

heroverwogen en dat de plaatst van het busstation ongewijzigd blijft t.o.v. de
bestaande situatie. Daarmee was de komst van het busstation naar de Terweelocatie
definitief van de baan.

 Bus route
o De bus route wordt niet gewijzigd. Wel wordt de bushalte aan de Dieperpoellaan

verplaatst
 Verkeersveiligheid

o Het korte termijnplan is nu volledig uitgevoerd. Dit jaar zijn gerealiseerd de
parkeerplaatsen langs de Kagerstraat, de verplaatsing van de bushalte bij de Vlieger en
de aanleg van de schoolzone bij de Vlieger. Het opstellen van een masterplan en de
aanpak van de Posthofronde staan op de rol voor 2019

 Stichting Boerhaave
o Er is begonnen met een meerjaren programma voor de woningen van de Stichting

Boerhaave. Men is begonnen met de nieuwbouw langs de van Swietenstraat. Er
bestaat geen formele situatie voor overleg.

 Vmbo-Bonaventura
o Op 9 november is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van vmbo-Bonaventura.

Deze school zal nog in 2019 in gebruik worden genomen. Ook hier bestaat geen
formele situatie voor overleg. Er zijn wel kontakten met het overkoepelend
schoolbestuur (SCOL).



 Parkeren
o De gemeente heeft een nieuwe parkeermanager. Met hem hebben we de discussies

hervat over het aantal parkeerplaatsen in onze wijk en het verlenen van de
parkeervergunningen (met name voor scholen en bedrijven)

o De wijkvereniging is door de gemeente uitgenodigd om mee te doen aan het opstellen
van een nieuwe parkeervisie.

 Schipholweg/locatie oude postkantoor
o Op de locatie van het oude postkantoor worden in onze achtertuin een nieuwe

brandweerkazerne en 140 woningen gebouwd. Daar zijn we niet bij betrokken
o De wijkvereniging is door de gemeente wel uitgenodigd om te participeren in het

opstellen van een gebiedsvisie voor de Schipholweg.

Het nieuwe gemeentebestuur
 Het bestuur heeft op 7 november 2018 een gesprek gehad met wethouder Martine Leewis. Zij

is verantwoordelijk voor Stedelijk Beheer. Bereikbaarheid, Groen en Duurzaamheid. De
gespreksonderwerpen waren de Groene corridor, verkeersveiligheid en verkeersstromen, de
situatie bouw Stichting Boerhaave en vmbo-Bonaventura en tenslotte participatie

 Het bestuur heeft op 23 januari 2019 een afspraak met wethouder Fleur Spijker. Zij is
verantwoordelijk voor Ruimtelijke ontwikkeling en duurzame Stedelijke Ontwikkeling

 Grote thema’s zijn:
o Leiden 2040
o Omgevingsvisie 2040
o Connexxion terrein

 Het nieuwe gemeentebestuur heeft een nieuwe participatie- en inspraakverordening
vrijgegeven voor inspraak.

 Het is tot nu toe onduidelijk wat het nieuwe gemeentebestuur wil met het Openbaar Vervoer.
 Op donderdag 31 januari is er een grote wijkbijeenkomst met als thema Houtkwartier 2040.

Alrijne Leiden
 Alrijne wil zich richten op revalidatie en zich specialiseren als oogkliniek. Er is een plan

gemaakt om het grondgebied van Alrijne langs de Dieperpoellaan en de Houtlaan toegankelijk
te maken voor iedereen. Dit wordt dan ook verder vergroend.

 We zijn in overleg over een groene aankleding van de parkeergarage en het dimmen van de
verlichting. De manager facilitair beheer wil hieraan meewerken

Diversen
 Via de Werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde (WROLZ) bundelen de

wijkverenigingen Vogelwijk, Raadsliedenbuurt en het Houtkwartier de krachten. ROVER en
een expert op het gebied van busvervoer adviseren de werkgroep. Ook via deze weg worden
onze belangen bij de gemeente behartigt.

 De werkgroep Nieuweroord heeft gezorgd voor een goed nieuwbouwplan en is nu opgeheven.
De eerste paal voor de nieuwbouw is geslagen.

 Een bestuurslid heeft aan diverse bijeenkomsten van de Ondernemers Vereniging Boerhaave
District (OVDB) deelgenomen.


