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PARTICIPATIE MASTERPLAN VERKEER HOUTKWARTIER, STAP 3 
De gemeente is bezig met het opstellen van een integrale verkeersvisie voor het Houtkwartier,  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 mee te denken. Er zijn 
schetsontwerpen gemaakt voor het oplossen van de gesignaleerde knelpunten. In de afgelopen 
weken heeft u de mogelijkheid gehad om de voorgestelde oplossingen te beoordelen.  
 
Resultaten deel-1 
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie participatie en de vele reacties, die we van jullie 
hebben ontvangen op de DoeMee website en via email. Het is duidelijk dat het Masterplan Verkeer 
een belangrijk onderwerp is. Het gaat om de verkeersveiligheid van ons allemaal.  
 
Via dit bericht willen we jullie een eerste inzicht geven in de deelname en de aantallen reacties voor 
de verschillende thema’s (deel 1). Deze informatie is naar de gemeente gestuurd. Alle reacties, die 
via email zijn binnengekomen, zijn naar de gemeente gestuurd.  
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Binnenkort willen we jullie meer inzicht geven in de resultaten (deel 2). Dit is dan gebaseerd op een 
analyse van de wijkvereniging. De gemeente zal een eigen analyse maken. 
Op basis van een gemeenschappelijke analyse worden afspraken gemaakt over definitieve 
oplossingen.  
 
Gemeentebestuur en Masterplan Verkeer 
Jullie weten dat we op 13 december een brief hebben gestuurd naar de verantwoordelijke 
wethouder. Op 5 januari hebben we namens de wethouder een reactie ontvangen. Het was nodig 
om de gemeenteraad in te schakelen voor we deze reactie mochten ontvangen. Er is nu een gesprek 
gepland op maandag 18 januari tussen de ambtelijk opdrachtgever en de projectmanager van 
Masterplan Verkeer en mijn persoon.  
Aan de 5 betrokken project managers is opdracht gegeven om de betreffende projecten beter op 
elkaar af te stemmen. Het gaat daarbij om de volgende 5 projecten: Masterplan Verkeer, 
Herinrichting Houtkwartier Oost, rioleringsproject Vogelwijk en Raadsherenbuurt (vanwege 
sluipverkeer en halen en brengen), de gebiedsvisie Stationsgebied en het verkeersonderzoek 
Spoorzijde West.  
Elk van deze projecten heeft een eigen ambtelijk opdrachtgever. Dat maakt het erg lastig om tot 
afstemming en goede afspraken te komen. Elk project heeft een eigen planning, andere doelen etc.  
 
Project Herinrichting Houtkwartier Oost in relatie tot Masterplan Verkeer 
Het gemeentebestuur heeft al een besluit genomen over het uitvoeringsplan van het project 
Herinrichting Houtkwartier Oost. Volgende week donderdag 21 januari staat dit uitvoeringsplan op 
de agenda van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Iedereen heeft daar het recht en 
de mogelijkheid om in te spreken. Het is echter beter om dit samen voor te bereiden. Afstemming en 
een duicelijke boodschap zijn belangrijk om iets te kunnen bereiken. Meld je even bij mij als je wilt 
inspreken.  
 
Via deze participatieronde van het project Masterplan Verkeer zijn de nodige reacties verzameld, die 
gaan over zaken, die qua uitvoering onderdeel zijn van het uitvoeringsplan van Herinrichting 
Houtkwartier Oost. Dat betreft parkeren langs de Boerhaavelaan, van Swietenstraat, 
Mariënpoelstraat en de Rijnsburgerweg. Het gaat ook over de autoknip in de Mariënpoelstraat en de 
Eijmerspoelstraat. Het is nodig om de consequenties voor de totale wijk te bekijken. Besluiten nemen 
op basis van een deel van de wijk is niet goed.  
Ik zal een en ander bespreken met de ambtelijk opdrachtgever en de projectmanager van het project 
Herinrichting Houtkwartier Oost. Dit is een poging om deze situatie nog voor de vergadering van de 
raadscommissie op te lossen.  
 
Wat is het vervolg? 
Na het afsluiten van deze participatieperiode stap 3 wordt de schetsontwerpen omgezet naar 
detailontwerpen. Vervolgens moeten prioriteiten worden vastgesteld. Er wordt een indicatieve 
planning opgesteld voor de uitvoering van de verkeersprojecten. Er wordt een voorstel gemaakt hoe 
de verschillende projecten kunnen worden gefinancierd. Dit alles wordt vastgelegd in het  
“Masterplan Verkeer Houtkwartier”.  Volgens de huidige planning zal het concept Masterplan begin 
mei 2021 gereed zijn. Dit Masterplan wordt dan vervolgens vastgesteld door het gemeentebestuur 
en de gemeenteraad. Volgens de huidige planning zal dit in de periode mei – juni 2021 gebeuren. 
 
Voor delen van de wijk (Rijnsburgerweg, Posthof rotonde en b.v. de Antonie Duycklaan) heeft de 
gemeente nog geen voorstellen voor een oplossing en schetsontwerpen gemaakt. Die zijn wel nodig.  
  
Email adressen 



De wijkvereniging stuurt dit bericht naar alle bewoners, waarvan we een email adres hebben. Het 
kan zijn dat jouw buren dit bericht niet ontvangen. Dan heeft de wijkvereniging geen email adres. 
Vraag ze dan om hun email adres naar de wijkvereniging te sturen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 
 


