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Leiden, 31 mei 2019 

 

Het bestuur van de wijkvereniging heet jullie, als nieuwe bewoners in de wijk, van harte welkom.  

De wijkvereniging Houtkwartier behartigen de belangen van iedereen, die in onze wijk woont en/of 

werkt of gebruik maakt van de voorzieningen in onze wijk. Jullie zijn druk bezig geweest met de 

inrichting van je nieuwe huis en de tuinen zijn grotendeels aangelegd.  

 

De nieuwe zorgvoorziening Dieperhout is in gebruik genomen. De 2 huisartsen zijn verhuisd van de 

barak op het terrein van Alrijne naar hun nieuwe onderkomen en de apotheek is open. Diverse 

andere zorgverleners hebben inmiddels ook hun plek gevonden.  

 

Dit is een speciale nieuwsbrief voor Dieperhout, om jullie als nieuwe bewoners te informeren over 

een aantal zaken. Het bestuur van de wijkvereniging heeft een periodiek overleg met de gemeente. 

Daarbij zijn ook zaken aan de orde, die speciaal voor jullie van belang kunnen zijn. 

 

Als nieuwe bewoners zijn jullie voor het jaar 2019 gratis lid van de wijkvereniging. Om dit effectief te 

maken hebben we jullie namen, adres en email adressen nodig. Mocht je dat willen stuur je gegevens 

naar het email adres van de wijkvereniging (communicatie@houtkwartier.com). Je kunt ook een 

briefje achterlaten op Kagerstraat 30.  

 

We brengen 3-4 keer per jaar een nieuwsbrief uit om iedereen in de wijk te informeren over wat er 

gebeurt. 1-2 Keer per jaar organiseren we een grote bijeenkomst om interactief over belangrijke 

zaken en ontwikkelingen met elkaar te sparren. Op onze website (www.houtkwartier.com ) kan je 

actuele informatie vinden. Ook via email versturen wij nieuwsberichten. Dat kan alleen als we 

beschikken over jouw email adres.  

 

Heb je bepaalde vragen of suggesties laat het ons weten. Dan zullen we daar aandacht besteden en 

nagaan hoe we daarmee om kunnen gaan. We hebben b.v. gehoord over: 

• De behoefte aan een goede speelplek voor kinderen (b.v. Agnes plantsoen) 

• De verkeerssituatie bij Woutertje Pieterse tijdens het halen en brengen van de 

schoolkinderen (er bestaan plannen voor verbetering; onderdeel van het masterplan verkeer 

Houtkwartier) 

 

Op zaterdag 14 september organiseren we onze jaarlijkse BBQ. Daarvoor zijn jullie van harte 

uitgenodigd, reserveer deze datum vast in je agenda. Verdere informatie volgt.  
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Houtlaan 

De gemeente heeft toegezegd, dat met betrekking tot het gras en de narcissen (in de “middenberm”) 

de situatie van voor de bouw hersteld zal worden. Er zijn narcissen geplant en er is gras gezaaid. 

Volgend voorjaar zou de situatie weer helemaal goed moeten zijn.  

Aan de kant van de atletiekbaan werden auto’s geparkeerd, ook daar is nieuw gras ingezaaid. 

Stedelijk Beheer heeft tussen de bomen de grote stenen geplaatst om het parkeren van auto’s te 

verhinderen. 

 

Faljerilstraat 

Tijdens de bouw is de nodige schade ontstaan aan deze straat. De gemeente heeft besloten de 

Faljerilstraat volledig nieuw te bestraten. Na lang onderhandelen is er een deal gesloten tussen de 

gemeente en Smit’s Bouwbedrijf (SBB) wie welk deel van de kosten betaalt. De werkzaamheden zijn 

eind April begonnen.  

De gemeente heeft besloten de drempel terug te laten komen. Vanuit de bewoners zijn er klachten 

over een groot hoogteverschil tussen het nieuw trottoir en de tuinpaden. Dit hebben we aan de orde 

gesteld in ons overleg met de gemeente. Er wordt gezocht naar een adequate oplossing. 

 

Dieperpoellaan 

De Dieperpoellaan ligt aan de groene corridor, die ons door de gemeente is beloofd. De 

gemeenteraad heeft hier jaren geleden besluiten over genomen.  

De gemeente en Alrijne hebben samen een plan ontwikkeld voor de realisatie van de groene corridor 

langs de Dieperpoellaan en de aansluiting op de Leidse Hout. Het is de bedoeling dat de 

gemeenteraad in juni een besluit neemt over de benodigde financiën. Daarna volgt een 

aanbesteding. We hopen, dat dit deel van de groene corridor nog in 2019 wordt gerealiseerd  

We hebben met de directeur Facilitair Beheer van Alrijne gesproken over een groene aankleding van 

de parkeergarage en een vermindering van de lichtvervuiling. 

 

Kagerstraat 

Aan de kant van de nieuwe huizen staat midden op het trottoir nog een Ziggo kast. Deze moet nog 

worden verplaatst. Om deze kast te kunnen verplaatsen was het nodig een kabel te trekken van de 

Paulus Buijsstraat naar de Norremeerstraat. De start van de herbestrating van de Faljerilstraat en de 

verplaatsing waren daarvan afhankelijk. De Ziggo kast is nog altijd niet verplaatst. 

Bij het kruispunt Kagerstraat – Eimerspoelstraat zit nog een grote scheur in het asfalt. Deze wordt 

gerepareerd. 

Achter de nieuwe huizen aan de Kagerstraat is sprake van een bijzondere situatie. Er is daar sprake 

van 11 openbare parkeerplaatsen op grond die eigendom is van de nieuwe bewoners. Het was voor 

de gemeente de enige manier om te kunnen voldoen aan de parkeernormen.  

 

Verdere ontwikkelingen 

Volgens de gemeente moet SBB nog 20-30 gebreken oplossen in de openbare ruimte. SBB zou daar 

op maandag 27 mei mee beginnen. 

Binnen onze wijk en in de directe omgeving van onze wijk vinden veel ontwikkelingen plaatsen. Deze 

hebben allemaal invloed op onze wijk. Het bestuur van de wijkvereniging heeft een plankaart 

gemaakt waar al deze ontwikkelingen op staan. Je kunt daarbij b.v. denken aan:  

• Groene Corridor 

• Masterplan verkeer Houtkwartier (bv. rijrichtingen, aanpassing wegprofielen, 50/30 km zone) 

• Posthof rotonde (veiligheid en doorstroming) 

 


