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__________________________________________________________________________ 
Participatie Houtkwartier Oost, STAP 2 
De gemeente heeft op donderdag 20 februari een eerste meedenksessie gehouden, een 
wijkbijeenkomst bij Driestar. Dat was het eerste voorstel om te komen tot een nieuwe inrichting voor 
de straten Boerhaavelaan, van Swietenstraat en de Mariënpoelstraat. Er zijn veel suggesties en 
wensen opgehaald. Die zijn nu verwerkt in het voorlopig ontwerp.  
 
Hoe doet u mee? 
Voor de participatie maakt de gemeente gebruik van de website www.doemee.leiden.nl , het online 
participatieplatform van de gemeente Leiden. Op deze website vindt u alle informatie over het 
voorlopig ontwerp (zie ook onderstaande figuur) en kunt u aangeven waar u het mee eens bent.  

 
 
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? 
 
U kunt reageren tot 5 september. 
Voor mensen die liever niet digitaal meedoen, is er een mogelijkheid om een afspraak te maken voor 
een telefonisch spreekuur. Dat kan door te bellen naar 14 071 en te vertellen dat u belt over het 
rioleringsproject Houtkwartier Oost. Voel u vrij om contact op te nemen met de wijkvereniging  (Wim 
Scholten) via communicatie@houtkwartier.com of 0651 137 163. 
 
Wat doen we tijdens STAP 3? 
Na het afsluiten van deze participatieperiode wordt het voorlopig ontwerp defintief gemaakt. 
Vervolgens wordt dan het Detailontwerp opgepakt, dit zou rond oktober gereed moeten zijn. Eind 
oktober is dan de participatie over STAP 3.   
Maak alstublieft gebruik van deze mogelijkheid tot inspraak. 
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Participatie Masterplan Verkeer Houtkwartier, STAP 1. 
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. 
Verkeersveiligheid en parkeren zijn ook onderdeel van het plan.  
Het masterplan is voor ons allemaal en daarom wordt bewoners en gebruikers van de wijk (scholen, 
kinderdagverblijven, ziekenhuis, gezondheidscentrum etc.) gevraagd te helpen.  
 
Hoe doet u mee? 
Voor de participatie maakt de gemeente gebruik van de website www.doemee.leiden.nl , het online 
participatieplatform van de gemeente Leiden. 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. 
Voor mensen die liever niet digitaal meedoen, is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor 
een telefonisch spreekuur of een persoonlijke gesprek via de telefoon, Skype, Teams of Zoom.  
Voel u vrij om contact op te nemen met de projectleider Danila Ploeger via d.ploeger@leiden.nl of 
telefoonnummer 14071 of met de wijkvereniging via Wim Scholten via 
communicatie@houtkwartier.com of 0651 137 163. 
 
Wat doen we tijdens STAP 1? 
Inventariseren en toetsen van knelpunten en wensen, het voorstellen van mogelijke oplossingen en 
verzamelen van vragen en opmerkingen over het verkeer in het Houtkwartier 
 
Dan kunt u rustig alle achtergrond informatie en uitleg over het project lezen. Er staan twee filmpjes 
op de website. In het eerste filmpje geeft Danila Ploeger een verdere uitleg over het project. In het 
tweede filmpje geeft Wim Scholten een verdere uitleg over het de opzet en het gebruik van de 
website. De verkeersproblematiek is in 4 delen gesplitst: 
 
1. Rijrichtingen, huidige situatie, knelpunten en mogelijke oplossingen  
2. Maximum snelheid, hoe hard mag je rijden in het Houtkwartier? 

Huidige situatie, knelpunten en mogelijke oplossingen  
3. Verkeersveiligheid in uw straat.  
` Houtlaan, Kagerstraat, Dieperpoellaan, Faljerilstraat,  Norremeerstraat, Eijmerspoelstraat, 

Vennemeerstraat Hanepoelpad, Kleipoelpad, Antonie Duycklaan, Paulus Buysstraat, 
Mariënpoelstraat, van Swietenstraat en Boerhaavelaan 

4. Parkeren Houtkwartier, huidige situatie en aangeven van knelpunten & wensen 
 
Stap 2 
Na 15 September wordt alle feedback verwerkt. Daarna worden schetsontwerpen gemaakt voor de 
mogelijke oplossingen. Dan komt de gemeente aan het eind van dit jaar terug met de vraag om de 
schetsontwerpen te beoordelen. 
 
Het Masterplan Verkeer Houtkwartier zal inzicht geven in de verschillende verkeersprojecten om de 
knelpunten op te lossen, de benodigde financiële middelen, de prioritering en een indicatieve 
planning voor de uitvoering van de verkeersprojecten.  
 
Dit Masterplan wordt vastgesteld door het gemeentebestuur en de gemeenteraad, volgens de 
huidige planning zal dit in de zomer van 2021 gebeuren.  
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