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Op maandag 24 september is een inloopavond over de plannen rondom Alrijne georganiseerd.
Tevreden
Wij zijn blij en tevreden, dat er iets gaat gebeuren met de inrichting rondom het ziekenhuis. Elke
verandering leidt tot een verbetering van de huidige, rommelige situatie. We zijn gelukkig dat het
ziekenhuis een deel van zijn grondgebied algemeen toegankelijk wil maken en daarmee bijdraagt aan de
“groenste wijk” van Leiden.
In verband met de diverse bouwproject in de wijk zijn er ruim 550 bomen gekapt, wat doet de gemeente
Leiden om deze terug te brengen en onze wijk verder te vergroenen ?
Ontevreden
Ofschoon blij met de plannen zijn we zeer ontevreden over het proces dat hierbij gevolgd is.
De wijkvereniging heeft met het gemeentebestuur en de gemeenteraad afgesproken dat de
wijkvereniging in een vroeg stadium, de planvorming, betrokken wordt. Dit is (wederom) niet gebeurd.
Uit gesprekken met de betreffende manager van het Alrijne ziekenhuis blijkt dat het ziekenhuis ons
graag vroegtijdig betrokken had. Het is niet gepast dat de betreffende ambtenaar zijn eigen spelregels
hanteert.
Buslijn verleggen
Onderdeel van de plannen rond het Alrijne is het verleggen van de buslijn. Het verleggen van de buslijn
is niet gecommuniceerd in de uitnodiging en wordt niet gedragen door de wijk noch de scholen, dit
wordt er toch door gedrukt. Het verleggen is onderdeel maar geen noodzaak in de plannen van het
Alrijne.
In het verleden is dit plan al besproken en destijds is de conclusie getrokken : “we gaan dit niet doen”.
Hoezo Overleg?

Toekomst
Op het moment zijn er 2 nieuwe bouwprojecten (nieuwbouw VMBO Bona en Flats stichting Boerhave) in
de wijk gestart, waarbij de wijk niet betrokken is omdat de gemeente dit niet nodig vindt. Vanuit de
gemeente is er geen duidelijke projectbegeleider aangesteld. De aannemers bepalen wat er kan en
gebeurd, zonder overleg met de wijk.
Er staan nog een aantal projecten op stapel in de wijk zoals de herinrichting van de Boerhavelaan, van
Zwietenstraat en de Marienpoelstraat. In plaats van dit uitsluitend over te laten aan stedelijk beheer zou
hier een mooi participatie-project voor de buurt van te maken zijn, waarbij de ambitie van het college
om verder te vergroenen centraal zou kunnen staan. Onze ambitie is om een groene gordel vanaf het
station naar de Leidse Hout in te richten. Wanneer gaat het college hieraan meewerken?
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