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Beste Wijkbewoners,

Als wijkvereniging hopen wij dat u allemaal, ondanks de nodige beperkingen, een goede
vakantie hebt gehad. Vakantie in eigen land werd in ieder geval niet gehinderd door lage
temperaturen of veel regen.

Geen wijk-BBQ
De laatste jaren heeft de wijkvereniging samen met een aantal bewoners begin september
een wijk-BBQ georganiseerd. Gezien de huidige perikelen met het corona-virus en alle
onzekerheden daaromtrent met bijeenkomsten, is er in samenspraak met het
organisatiecomité besloten om dit jaar geen wijk-BBQ te organiseren. Wij hopen op uw
begrip voor dit besluit.

Herinnering: “Masterplan Verkeer Houtkwartier”
De gemeente gaat een integrale verkeersvisie voor het Houtkwartier maken, het “Masterplan
Verkeer Houtkwartier”. Het masterplan legt vast hoe het verkeer door de wijk gaat rijden,
welke maximum snelheid waar gewenst is en waar de weginrichting aangepast moet
worden. U kunt participeren via de website www.doemee.leiden.nl . Ga naar:
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/houtkwartier. U moet zich éénmalig registreren. Op
deze website (via “Ideeën”) kunt u alle informatie vinden en aangeven waar u het wel of niet
mee eens bent. U kunt aanvullende suggesties doen over niet genoemde knelpunten en
oplossingen.

Reageren kan tot 15 september.

Gebiedsvisie Stationsgebied / Herinrichting Connexxion terrein.
De gemeente heeft voor
zomer een aanvang gemaakt met de
nieuwe gebiedsvisie voor het
stationsgebied. Dit heeft een grote
invloed op onze wijk. Het gaat daarbij
om het station, de bussen en de
busroutes, het verkeer, de
bereikbaarheid, het parkeren, de
veiligheid en de aansluiting op onze
wijk. De herinrichting van het
Connexxion terrein maakt ook deel uit
van het Stationsgebied.
Het plaatje hiernaast geeft aan waar
voor de gemeente het stationsgebied
begint en eindigt (het donkergeel
gekleurde gebied in het midden van
het plaatje).
De gebiedsvisie betreft dit donkergele
gebied. U kunt op verschillende
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manieren uw stem laten horen. Er zijn enquetes, spreekuren en ook workshops. Vanuit onze
wijk dragen 8 uitgenodigde personen bij aan de kennistafel.
Alle informatie de nieuwe gebeidsvisie voor het Stationsgebied kan je vinden via
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/stationsgebied-denk-je-mee

Binnenkort organiseert de gemeente een meedenkroute. Dit is “een verrassende en
coronaveilige wandeling” langs zes locaties in het stationsgebied. U bepaalt zelf de starttijd,
route en duur van de wandeling.
Datum: zaterdag 5 september tussen 11:00 – 14:30 uur. Start is bij museum Volkenkunde.
Maximaal 8 groepen van 25 personen krijgen over 6 onderwerpen op locatie 30 minuten tijd
een voorlichting en mogen dan reageren. De herinrichting van het Connexxion terrein is één
van deze 6 onderwerpen. Aanmelden: https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/stationsgebied-
denk-je-mee.

Op woensdag 16 september is er een digitale workshop herinrichting Connexxion-locatie
van 19:00 tot 21:30 uur. Hiervoor kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar:
stationsgebied@leiden.nl . Een dergelijke workshop is ook al in juni gehouden.

Het is belangrijke dat u uw stem laat horen. Laten we er met elkaar voor zorgen, dat we een
passend Stationsgebied krijgen, dat past bij en aansluit op onze wijk. Laat van je horen!

Herinnering: “Herinrichting Houtkwartier Oost”
Dit is een voorstel tot een nieuwe inrichting voor de straten Boerhaavelaan, van
Swietenstraat en de Mariënpoelstraat. Er zijn 4 onderdelen in het voorlopig ontwerp waar de
Gemeente graag wil weten hoe de bewoners daarover denken. Dit betreft:

· Middenberm Boerhaavelaan. Deze is onderdeel van de Groen Corridor, 2 varianten
· De inrichting van de Mariënpoelstraat ZuidWest. Ook hier 2 varianten
· De plaats van minicontainers in de Boerhaavelaan. U kunt kiezen uit 2 varianten.
· Het vergroenen van parkeerplaatsen. Wat is uw mening?

Ga voor dit project naar:
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/houtkwartier-oost-riolering-straten-en-groen

Reageren kan tot 5 september.

Participatie
Mogelijk heeft u in het Leidsch Dagblad gelezen dat
een 8-tal wijk- en buurtverenigingen uit de binnenstad
de samenwerking met de gemeente hebben opgezegd
(het artikel vindt u hier). Een aantal oppositiepartijen in
de gemeenteraad heeft hierover al vragen gesteld.
Veel van de geuite kritiek is herkenbaar en geldt ook
voor onze wijkvereniging. Het participeren in Leiden
werkt niet goed op de huidige manier, het moet anders.
Te gemakkelijk worden kritiek en suggesties terzijde
geschoven door de gemeente. Er bestaan genoeg
voorbeelden om dit te illustreren.

We hebben echter ook positieve ervaringen. We
hebben een manier gevonden om op een plezierige manier samen te werken. Er zijn zeker
nog wel verbeteringen mogelijk, daar wordt over gepraat en samen aan gewerkt. Op dit
moment is er daarom voor ons geen reden om de samenwerking met de gemeente op te
zeggen. We willen onze positieve ervaringen verder uitbouwen.


