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Wijkfeest in de Leidse Hout 
Zondag 4 september 2016 organiseert de Wijkvereniging Houtkwartier een barbecue voor leden en niet-leden. 

We beginnen om 16:00 uur met een drankje en rond 17:00 uur start de BBQ.  
Er zal een speciaal programma zijn voor de kinderen van diverse leeftijden. Dit wordt verzorgd door de 

Paulusgroep zeeverkenners (scouting) uit onze wijk. De volwassenen kunnen kennis maken met Oosterse 

oefeningen voor een gezond lichaam zoals Tai Chi, Chi Kung en Yoga.  

Dit wijkfeest wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het theehuis en Waterland. Het theehuis stelt 

een gedeelte van haar accommodatie ter beschikking aan de wijkvereniging. Hierdoor kan het feest ook 

doorgaan als het weer tegen zit en het onverhoopt zal regenen.  

Dit wijkfeest is voor iedere bewoner. Leden van de wijkvereniging betalen Euro 5 p.p. met een maximum van 

Euro 10 per gezin. Niet-leden betalen Euro 10 p.p. met een maximum van Euro 20 per gezin. 

Bestemmingsplan evenementen in de Leidse Hout 
In 2013 zijn onderdelen van het bestemmingsplan Leiden Noordwest door de Raad van State vernietigd. De 

gemeente heeft toen opdracht gekregen om binnen een jaar voor deze onderdelen een nieuw 

bestemmingsplan op te stellen. Op 5 juli 2016 heeft het gemeentebestuur het nieuwe bestemmingsplan 

evenementen Leidse Hout vastgesteld. Dit wordt in september behandeld in de gemeenteraad. Op 1 

september wordt dit besproken in de raadscommissie.  

In januari van dit jaar heeft het bestuur een zienswijze ingediend op het ontwerp van dit bestemmingsplan. De 

gemeente heeft belangrijke elementen uit onze zienswijze overgenomen. Er mogen niet meer dan 2 grote 

evenementen per jaar met een limiet aan het aantal gelijktijdige bezoekers. Geen geluid meer na 23:00 uur. In 

juli is er verder overleg geweest met de gemeente. Toen is afgesproken is om duidelijk regels op te stellen voor 

het omgaan met de flora en fauna, voor de opbouw en afbouw van de festivals, de handhaving van de 

toegestane bezoekersaantallen, verlichting etc. 

Het bestuur is ook betrokken bij de evaluatie van de georganiseerde evenementen. We hebben na Summerjazz 

allemaal gezien welk schade veroorzaakt kan worden aan de Leidse Hout. Het bestuur heeft dit nadrukkelijk 

onder de aandacht gebracht van het gemeentebestuur. 

 

Sociaal wijkteam Boerhaave en Station 
In Leiden kunt u met al uw vragen over welzijn, zorg, ondersteuning en de WMO, terecht bij het sociaal 
wijkteam. Voor onze wijk vindt u het wijkteam op het adres Rijnsburgerweg 10 (Het Poortgebouw-zuid 1e 
etage).  
Openingstijden: Ma, Di, Wo: 09:00 – 11:00 uur; Do 13:00 – 15:00 uur; Vr: gesloten 

Op de hoogte blijven van wat er in de wijk gebeurt? 
Wij willen u graag goed informeren. En u – zo nodig – om hulp vragen. Daarom willen wij onze verbinding met u 
checken. 

• Wilt u dit nieuws via uw e-mailadressen ontvangen? Geef dan uw emailadres aan ons door 

• Hebt u Twitter? Volg ons dan op @Houtkwartier 

•  Ons email adres is: vereniging@houtkwartier.com 

• Bent u lid? Dank u wel! Maak alstublieft uw buren lid. 

http://www.houtkwartier.com/
mailto:vereniging@houtkwartier.com
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Zorgactiviteiten 
Eén van de bewoonsters van onze wijk heeft een belangrijk initiatief genomen. Zij organiseert zorgactiviteiten 

voor de bewoners. Dit heet Tous Ensemble – onderlinge hulp en sociale contacten in de Boerhaavelaan. Daarbij 

moet je denken aan eten bij Waterland, boodschappen doen, huisbezoek etc. 

Haar activiteiten worden gepubliceerd op de website van de wijkvereniging.  De wijkvereniging zal subsidie 

aanvragen bij de gemeente voor deze activiteiten. De activiteiten voorzien duidelijk in een behoefte. Het 

bestuur wil dit graag uitbreiden tot de hele wijk. Zij heeft daar echter geen tijd voor. Daarom zoekt het bestuur 

iemand, die dit wil organiseren voor de rest van de wijk. Meld je bij één van de bestuursleden 

 

Bouwen in onze wijk 
Alle nieuwe woningen op de Agneslocatie zijn bewoond. Het appartementencomplex is opgeleverd. De 

appartementen zijn deels bewoond en anderen zijn nog bezig met de inrichting of de verhuizing. Het bestuur 

heet iedereen van harte welkom. Kom naar het wijkfeest op 4 september en wordt lid van de wijkvereniging.  

De bouw van de nieuwe school en de sporthal zijn vergevorderd. Het Driestar is in juli verhuisd naar de nieuwe 
school. Op zaterdag 24 september heeft het Driestar een open dag. Vanaf september zullen de nieuwe school 
en de sporthal in gebruik zijn. Dit is overeenkomstig de planning. 
De gemeente is begonnen met de inrichting van de openbare ruimte rond de Agneslocatie.  
De nieuwe parkeergarage voor het Alrijne ziekenhuis nadert zijn voltooiing. 
 
De ROC locatie is de volgende bouwlocatie in onze wijk. Alle 48 grondgebonden woningen zijn in korte tijd 
verkocht. De verdere ontwikkeling van en de bouw op deze locatie lopen vertraging op.  Dat kan mogelijk 
oplopen tot 5 maanden. Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een 100-tal bomen op en rond 
de oude parkeerplaats van het ziekenhuis. Deze vergunning is nog niet verleend. Voor de bouw van de 12 
appartementen en de zorgvoorziening is op dit moment nog geen vergunning aangevraagd. In het kader van 
het uitgevoerde flora en fauna onderzoek zijn vleermuizen gevonden op deze locatie. Eind augustus wordt dit 
onderzoek herhaald. Mogelijk moet daarna ontheffing worden aangevraagd bij het ministerie.  
  

Andere ontwikkelingen 
Invoering betaald parkeren 

Betaald parkeren wordt per 1 november ingevoerd in onze wijk. Iedere bewoner heeft van de gemeente 

bericht ontvangen over de parkeervergunning. Betaald parkeren betekent dat iedereen de eerste 2 uur voor 

Euro 0,10 per uur in onze wijk kan parkeren. Dat heeft consequenties voor onze wijk. We lijken terug te gaan 

naar de situatie van voor de invoering van de blauwe zone. Toen hadden we een fors parkeerprobleem. Na de 

invoering van het betaald parkeren lijken we terug te gaan naar eenzelfde situatie.  

Wateroverlast 

De gemeente is bezig met de benodigde vergunningen en het inschakelen van een aannemer voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden. In de herfst wordt begonnen met het verbeteren van de regenwater afvoer 

in een deel van de Boerhaavelaan en de Mariënpoelstraat. Langs de Rijnsburgerweg zijn de werkzaamheden al 

gestart. 

Aanpassing rotonde Wassenaarseweg 

De rotonde staat op de zwarte lijst van de gemeente. Hier gebeuren de meeste ongelukken en bijna 

ongelukken in de hele stad. De gemeente zal de rotonde in de herfst aanpassen om de veiligheid te verbeteren. 

De aanpassingen zijn zodanig dat automobilisten en fietsers elkaar beter kunnen zien. 
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