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Participatie in de gemeente Leiden bestaat niet. 
Het huidige gemeentebestuur heeft participatie een prominente plaats gegeven in het 
beleidsakkoord. Begin december 2018 heeft het gemeentebestuur een concept voor een nieuwe 
participatie- en inspraakverordening vastgesteld. Informatie verstrekken is het belangrijkste 
onderdeel van participatie. Het bestuur van de wijkvereniging heeft een zienswijze ingediend waarin 
wordt aangegeven dat participatie gaat over communicatie in 2 richtingen. Dat het gaat om de 
burgers in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken. Dat is niet wat er gebeurt. 
De huidige praktijk is bijzonder triest. Bij het LEAD-programma hebben de burgers een referendum 
georganiseerd om de plannen van de gemeente bij te sturen. Overal in de stad klinken ontevreden 
geluiden. Men ergert zich aan de gang van zaken. De gemeente organiseert wel z.g. “participatie 
bijeenkomsten”. Beschikbare stukken zijn geheim en kritisch geluiden worden niet gewaardeerd. 
Alleen door de gemeente uitgenodigde burgers mogen komen. De verantwoordelijke wethouder, 
Mevr. Leewis, neemt haar verantwoordelijkheid niet. Kortom ook het nieuwe college is bang voor 
haar burgers en heeft geen intentie om participatie echt vorm te geven.  
Dit heeft directe consequenties voor onze wijk. Er zijn diverse projecten zoals de Posthof rotonde, de 
verkeersveiligheid en verkeerscirculatie, de groene corridor, het voorbereiden van het groot 
onderhoud Boerhaavelaan en Mariënpoelstraat etc. etc. waar we als burgers geen enkele inspraak 
hebben.  Er is geen sprake van participatie of enige vorm van overleg. Wij zien geen enkele 
verbetering. 
 
Posthofrotonde overleg staat stil 
Op 10 januari j.l. heeft de wijkvereniging voor het eerst een gesprek gehad met de gemeente over de 
herinrichting van de Posthofrotonde. Tijdens dit overleg werd duidelijk dat de gemeente de Posthof 
rotonde onderdeel heeft gemaakt van het project verbeteren verbinding-as Noord Zuid Bio Science 
Park (van Naturalis tot en met Posthof rotonde.  
De Rijnsburgerweg en de toegang tot onze wijk speelt in het gepresenteerde plan van aanpak voor 
de rotonde geen enkele rol. Hiertegen hebben we bezwaar gemaakt en de gemeente laten weten dat 
doelstelling en scope breder moeten zijn.  Er ontbreken diverse zaken waarover de wijk inzicht wil 
hebben. Alle wegen, die aansluiten op de Posthof rotonde moeten worden beschouwd en verder: 

o Oversteek Mariënpoelstraat/Rijnsburgerweg 
o Oversteek Boerhaavelaan/Rijnsburgerweg 
o Kruispunt Bargelaan/Rijnsburgerweg 
o De impact van de bus routes 
o De impact op het verkeer van alle ontwikkelingen in en rondom onze wijk 

Sindsdien is het ondanks herhaald navragen doodstil bij de gemeente.  
 
Minerva viert 41e lustrum aan de Schipholweg 
Dit jaar bestaat de Leidse Studenten Vereniging Minerva 205 jaar. Van 28 juni tot en met 12 juli 
worden verschillende activiteiten georganiseerd voor leden, oud-leden, andere 
studentenverenigingen en de inwoners van Leiden. Het lustrum wordt gevierd in en rondom het 
voormalig postkantoor gelegen aan de Schipholweg. In dit gebouw en op het buitenterrein 
organiseren de studenten verschillende festiviteiten; van reünie tot culturele activiteit en van 
familiedag tot dansfeest. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Er moet aan diverse eisen 
worden voldaan voordat de gemeente de benodigde vergunningen afgeeft..  
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De groene corridor 
Als gevolg van de nieuwbouw in onze wijk is veel groen verloren 
gegaan. Het gaat om 500 – 600 bomen. In het kader van het 
bestemmingsplan heeft de gemeente beloofd dit te compenseren 
door een groene corridor aan te leggen in onze wijk. Wat tot nu toe 
is gedaan is uiterst mager. Er is een aantal bomen verplaatst en een 
beperkt aantal nieuwe bomen geplant. We hebben een armzalig 
grasveld in het Agnes plantsoen. 
Wij willen dat de gemeente haar belofte nakomt.  Dit is vorig jaar 
november besproken met de wethouder. Daarbij hebben we 
nadrukkelijk gesuggereerd om dit te combineren met het geplande 
groot onderhoud voor de Boerhaavelaan en de Mariënpoelstraat. 
Daarmee kan aanzienlijk worden bespaard op de kosten.  
Het Alrijne ziekenhuis heeft in overleg met de gemeente plannen 
gemaakt voor het deel van de Leidse Hout via de Dieperpoellaan tot aan de Kagerstraat. Dat deel 
wordt dit jaar gerealiseerd.  
 
Ramses Shaffy in het Terweepark 
Onze wijk wordt nog mooier. In het Terweepark 
achter Leiden Centraal komt dankzij een 
buurtinitiatief het monument  “Hoog Sammy” voor 
onze muzikaalste wijkbewoners, Ramses Shaffy.  
Tot zijn 18de jaar woonde hij in het Houtkwartier, 
fietste hij door de Vogelwijk met zijn vader naar 
school en had hij vrienden in de Raadsherenbuurt. 
Over zijn Leidse jaren bij zijn pleegouders zei hij 
later: ‘Hier lag de schoonheid en de basis van mijn leven.’  “Hoog Sammy “  is een beetje van ons 
allemaal. Doneer op hoogsammy.nl en krijg bijv. de wandelgids  “25 Leidse voetstappen en 
anecdotes van Ramses Shaffy” .  Vragen of verhalen? info@hoogsammy.nl   
 
 
Connexxion terrein: Gemeente terug naar de tekentafel 
 
In de bijeenkomst van januari heeft de 
wijkvereniging 3 schetsen getoond van 
passende bebouwing op het Connexxion 
terrein. Deze schetsen gaan uit van 
bestaande zichtlijnen en een bebouwing die 
past bij de bestaande sfeer en bouwstijl 
binnen de wijk. Het resultaat is dat er plaats 
is voor maximaal 150 woningen. Dit staat in 
schril contrast met 350 - 400 woningen waar 
de gemeente het over heeft. De gemeente 
weet nu wat maximaal mogelijk is en moet 
terug naar de tekentafel. 
 
 
 
 
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meedoen om uw wijk te verbeteren? Stuur een email naar: 
communicatie@houtkwartier.com  
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