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Algemene zaken
• De algemene ledenvergadering (ALV) is gehouden op 11 januari in het theehuis van het
Leidse Hout. Op dezelfde dag was ook de nieuwjaarsreceptie.
• Op donderdag 31 januari is een 2e algemene ledenvergadering gehouden in verband met het
goedkeuren van de statuten. Op dezelfde dag hebben we ook een grote wijkbijeenkomst
gehouden met als thema Houtkwartier 2040
• De jaarlijkse barbecue vond plaats op 14 september op het plein voor het Driestar College en
werd zeer druk bezocht (ca. 130 deelnemers).
• Op dinsdag 10 december hebben een grote wijkbijeenkomst gehouden met als thema
Houtkwartier energiezuinig en duurzaam
• Via onze website, onze groene nieuwsbrieven, e-mails en twitter berichten zijn alle leden, alle
buurtgenoten en andere belanghebbenden geïnformeerd over onze activiteiten
• Op de de ROC locatie hebben alle nieuwe bewoners inmiddels hun plek gevonden. Ook het
gezondheidscentrum is in gebruik genomen. We heten ze van harte welkom. Het bestuur heeft
alle nieuwe bewoners voor 2019 een gratis lidmaatschap aangeboden.
• De Stichting Boerhaave heeft de nieuwe flat aan de van Swietenstraat in gebruik genomen.
• Het bestuur van de wijkvereniging bestond in 2019 uit 4 leden. Er zijn 11
bestuursvergaderingen geweest.
Belangenbehartiging bij de gemeente
• Masterplan verkeersveiligheid
o Er is in nauwe samenwerking met de gemeente (afdeling verkeer) een plan van aanpak
opgesteld voor de verkeersveiliheid binnen onze wijk. Dit plan is goedgekeurd. Er is
nu een project manager gevonden. We kunnen dit plan nu gaan uitvoeren.
• Verkeersonderzoek Houtkwartier en omgeving
o Er is een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van een integraal
verkeersonderzoek. Dit richt zich op de situatie met verkeersstromen en
verkeersintensiteiten in 2030. Dit houdt rekening met alle relevante aspecten. Het
bestuur en de afdeling verkeer werken hier op een constructieve en plezierige manier
met elkaar samen.
• Stichting Boerhaave
o Er is begonnen met een meerjaren programma voor de woningen van de Stichting
Boerhaave. De nieuwbouw langs de van Swietenstraat is gereed. De nieuwe flat langs
de Boerhaavelaan is in aanbouw. Er bestaat geen formele situatie voor overleg.
• Vmbo-Leystede
o De nieuw school is in aanbouw. Ook hier bestaat geen formele situatie voor overleg.
Er zijn wel kontakten met het overkoepelend schoolbestuur (SCOL). De plannen voor
het plaatsen van windturbines op het dak van de nieuwe school zijn ingetrokken.
• Parkeren
o Met de parkeermanager hebben we de discussies hervat over het aantal
parkeerplaatsen in onze wijk en het verlenen van de parkeervergunningen (met name
voor scholen en bedrijven). Dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat.
o Op uitnodiging van de gemeente is het bestuur betrokken bij het opstellen van een
nieuwe parkeervisie. Alle betrokken wijkvereningen en ondernemers zijn ontevreden
over de gang van zaken
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Schipholweg
o Op de locatie van het oude postkantoor worden in onze achtertuin een nieuwe
brandweerkazerne en 140 woningen gebouwd. Daar zijn we niet bij betrokken
o Op de locatie Yburgerbocht worden 392 studentenwoningen gebouwd. Daar zijn we
niet bij betrokken
o Op uitnodiging van de gemeente heeft het bestuur geparticipeerd in het opstellen van
een gebiedsvisie voor de Schipholweg. Ook hier is de gang van zaken weinig
bevredigend. De gebiedsvisie is nu vrijgegeven voor inspraak
Stationsgebied / Connexxionterrein /
o Op uitnoding van de gemeente heeft het bestuur geparticipeerd in het opstellen van de
gebiedsagenda voor het opstellen van een nieuwe gebiedsvisie voor het Stationsgebied
in 2020.
o De op te stellen plannen voor het Connexxionterrein vormen een onderdeel van deze
nieuwe gebiedsvisie
Groot onderhoud Houtkwartier Oost
o In goed overleg tussen het bestuur en de afdeling Stedelijk Beheer wordt een concept
ontwerp gemaakt. Met de uitvoering van het plan wordt begonnen in de 2e helft van
2020.
Groene corridor
o Het bestuur probeert deze in 3 stappen te realiseren n.l. Alrijne, Groot onderhoud en
als onderdeel van het Stationsgebied.

Het gemeentebestuur
• Wethouder Martine Leewis is in het afgelopen jaar opgestapt. Ashley North is haar opvolger.
De verantwoordelijkheden zijn niet veranderd (Stedelijk Beheer. Bereikbaarheid, Groen en
Duurzaamheid). Het bestuur heeft nog niet met de nieuwe wethouder gesproken.
• Het bestuur heeft op 23 januari 2019 gesproken met wethouder Fleur Spijker. Zij is
verantwoordelijk voor Ruimtelijke ontwikkeling en duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Het
Houtkwartier staat niet op haar prioriteitenlijst. Ze heeft geen plannen voor de Connexxion
locatie
• Grote thema’s zijn: Leiden 2040, Omgevingsvisie 2040, Stationsgebied, Duurzame mobiliteit,
Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Connexxion terrein
• Het gemeentebestuur geeft op een bijzondere wijze invulling aan participatie en inspraak.
• Het is tot nu toe onduidelijk wat het nieuwe gemeentebestuur wil met het Openbaar Vervoer.
Alrijne Leiden
• Alrijne wil zich richten op revalidatie en zich specialiseren als oogkliniek. Er is een plan
gemaakt om het grondgebied van Alrijne langs de Dieperpoellaan en de Houtlaan toegankelijk
te maken voor iedereen. Dit wordt dan ook verder vergroend.
• We zijn in overleg over een groene aankleding van de parkeergarage en het dimmen van de
verlichting. De manager facilitair beheer wil hieraan meewerken
• De bus route wordt niet gewijzigd. Wel wordt de bushalte aan de Dieperpoellaan verplaatst
Diversen
• Via de Werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde (WROLZ) bundelen de
wijkverenigingen Vogelwijk, Raadsliedenbuurt en het Houtkwartier de krachten. ROVER en
een expert op het gebied van busvervoer adviseren de werkgroep. Ook via deze weg worden
onze belangen bij de gemeente behartigt.
• De nieuwbouw op de locatie Nieuweroord wordt in de loop van 2020 opgeleverd.

