
Beste wijkbewoner, 

 

Het College heeft vorige week dinsdag 12 oktober het dokument “Masterplan Verkeer Houtkwartier” 

goedgekeurd. Ondanks onze eerdere uitgebreide reactie op het masterplan is er is helemaal niets 

meer gewijzigd aan het plan.  

 

Woensdag 13 oktober heb ik wel namens de wethouder een brief ontvangen. Die brief gaat wel in op 

onze reactie, die we namens de wijk naar de wethouder, de ambtelijk opdrachtgever en de 

projectmanager hebben gestuurd. In tweede instantie is onze reactie ook gestuurd naar de 

gemeenteraad en de pers.  

 

Vanuit de gemeenteraad is geen enkele reactie gekomen. Het Leidsch Dagblad heeft wel een groot 

artikel in de krant geplaatst. In dit artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan onze wensen.  

 

In de brief van de wethouder wordt slechts gereageerd op een deel van de punten, die we hebben 

aangedragen. Daarbij zijn vooral tekstpassages gekopieerd vanuit het dokument Masterplan Verkeer 

Houtkwartier def. Op veel zaken wordt eigenlijk niet of nauwelijks ingegaan. Dat is teleurstellend. 

Het gezegde is: “waar een wil is, is een weg”. In dit geval lijkt de wil te ontbreken.  

 

Een en ander betekent b.v. het volgende: 

• Er wordt niets gedaan met de suggesties van diverse bewoners zoals: 

o Aandacht besteden op de scholen over het verkeer 

o Laadpaal infrastructuur voor de voorziene toename van elektrische auto’s 

o Grote vrachtwagens weren uit de wijk 

o De maximale rijsnelheid van 50 naar 30 km terugbrengen voor het eind van 2021 

• Reacties en suggesties van bewoners, die via de wijkvereniging naar de gemeente zijn 

gestuurd, worden door de gemeente niet in de tellingen verwerkt  

• Geen adequate oplossing voor het verlies van 51 parkeerplaatsen in een deel van onze wijk 

• Geen oplossing voor het openbaar parkeren op de Balgerijplaats 

• Het deel van de Houtlaan tussen de Anthonie Duycklaan en de Faljerilstraat blijft 2-

richtingsverkeer. Daarmee wordt de verkeerschaos rond het halen en brengen bij Woutertje 

Pieterse niet opgelost. Dit helpt ook niet om het sluipverkeer van en naar Oegstgeest (via het 

Houtkwartier en de Raadsherenbuurt) op te lossen 

• Etc. etc. 

 

Er wordt door de wijkvereniging nog geprobeerd om over een aantal van deze punten met de 

wethouder verder te praten. Mocht dat niet lukken dan moeten we verdere acties initiëren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim Scholten 

Kagerstraat 30 

2334 CR Leiden 

vz wijkvereniging Houtkwartier 

mob +31 651 137 163 


