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De gemeente is van plan het aantal speelelementen voor kinderen in het Agnesplantsoen (begrensd 
door Kagerstraat, Eijmerspoelstraat en Kleipoelpad) uit te breiden. Nu zijn er al een glijbaan, paaltjes, 
een wiebelbank en een wiebelstoel.  
 
Er is een voorlopig ontwerp gemaakt. Volgens dit ontwerp zullen een speelheuvel (met klimpaal en 
rotstrap), een 50 meter sprintpad, een dubbel duikelrek, een dierenpootjesroute en een rekenspel, 
worden toegevoegd. Volgens de gemeente heeft hierover uitgebreid overleg plaatsgevonden met de 
bewoners. De bewoners van de flat aan de Eijmerspoelstraat zijn daarbij niet betrokken. Het 
voorlopig ontwerp is nu voorgelegd aan de direct omwonenden en er is de mogelijkheid geboden om 
tot 31 oktober op het ontwerp te reageren via de DoeMee website (het digitaal participatieplatform) 
van de gemeente (zie bijgaande brief van de gemeente).  
 
De gemeente voert aan dat speelvoorzieningen in het Leidse Hout (bij het theehuis) en bij de 
Woutertje Pieterse basisschool te ver weg liggen om door kleine kinderen uit onze wijk te worden 
gebruikt. Ook gaat de gemeente voorbij aan het eerder (in 2013/2014 ) genomen besluit het 
Agnesplantsoen op te nemen in de zgn. groene corridor. Er wordt ook geen recht gedaan aan de 
afspraak van het bestuur van de wijkvereniging met de wethouder. De gemeente zou alternatieve 
ontwerpen maken. Het bestuur van de wijkvereniging zou die voorstellen voorleggen aan de wijk en 
de wijk zou besluiten. Nu is de feitelijke situatie dat de gemeente één ontwerp heeft gemaakt en die 
heeft voorgelegd aan een deel van de wijk en dat de gemeente vervolgens een besluit neemt. 
 
De huidige plannen zijn niet besproken met de wijkvereniging en er is buiten de direct omwonenden 
door de gemeente geen verdere bekendheid aan gegeven. Als bestuur van de wijkvereniging zijn wij 
van mening dat er een faire afweging moet komen tussen het belang van voldoende 
speelvoorzieningen voor kinderen, het realiseren van de groene corridor en het voorkomen van 
overlast van jongeren en scholieren, waarvan, vanwege de vele scholen in de directe omgeving van 
het plantsoen in de huidige situatie sprake is. Er dient ook rekening te worden gehouden met de vele 
oudere bewoners van onze wijk. Zij hebben b.v. behoefte aan een jeu de boules baan.  
 
We roepen wijkbewoners op om voor het einde van de maand hun zienswijze op het voorlopig 
ontwerp c.q. de gang van zaken op de DoeMee website van de gemeente te plaatsen. Dit kan via de 
volgende link.  
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/speelplek-agnesplantsoen 
Je kunt ook een email sturen naar Saskia van Hoore (S.van.Hoore@leiden.nl), die bij de gemeente 
gaat over het speelruimtebeleid. Natuurlijk kan je ook terecht bij het bestuur van de wijkvereniging 
(communicatie@houtkwartier.com) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 
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