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__________________________________________________________________________ 
 
Leiden, 26 maart 2020 
 
Beste Oscar en Ashley, 
 
Graag kom ik terug op het proces rondom de herinrichting van de Boerhavelaan en de 
Marienpoelstraat, Houtkwartier oost, zoals jullie het noemen. 
 
Tot dusverre waren we vanuit de buurt tevreden over de samenwerking met jullie mbt de 
herinrichting. Vanuit het Houtkwartier hebben we 1,5 jaar geleden met wethouder Leeuwis 
gesproken. Wij hebben er bij haar op aangedrongen om de herinrichting te combineren met het 
vergroenen en de Groene Corridor. We hebben uitgebreid gesproken met Marlous Boutkan. Er zijn 
vanuit de gemeente meerdere keren toezeggingen gedaan over de Groene Corridor. Ook tijdens het 
stadsgesprek over Groen hebben we dit ingebracht. Tot onze stomme verbazing staat vorige week 
donderdag het bijgaande artikel in het Leidsch Dagblad zonder enige referentie naar onze inbreng. 
 
Vervolgens vinden we in de besluitenlijst van het gemeentebestuur (van 17 maart) dat het 
gemeentebestuur een Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld en dat die vervolgens door de 
gemeenteraad zal worden vastgesteld. Over deze Nota van Uitgangspunten zijn we niet 
geïnformeerd. Het is een grote verrassing voor ons. De inhoud is niet met ons besproken. Het is in 
strijd met de gemaakte afspraken over het te volgen proces. Jullie zouden de verzamelde gegevens 
van een bewonersavond uitwerken en in mei een volgend ontwerp presenteren. 
 
Het betekent, dat jullie na het raadplegen van de bewoners over de beoogde alles meteen 
afgetekend hebben en dit aan de wethouder hebben voorgesteld. Dat is niet wat we afgesproken 
hadden en dat is ook niet wat we onder participatie verstaan. In het laatste geval zou je het voorstel 
aan de wethouder met ons besproken hebben voordat het naar de wethouder gaat. Vanuit de wijk 
bestaat duidelijk de behoefte om een aantal zaken te veranderen. 
 
Inhoudelijk zijn we het met een aantal zaken oneens. De volgende bullets zijn een paar hoofdpunten 
en is zeker geen complete opsomming: 

• Het project herinrichting Houtkwartier Oost is niet leidend voor de benodige 
verkeersaanpassingen in het Houtkwartier. Dat is aan het project Masterplan Verkeer 
Houtkwartier. Je kunt het Houtkwartier qua verkeer en parkeren niet in 2 stukken knippen. 

• Er zijn in de afgelopen jaren een 550-tal bomen gekapt in het Houtkwartier. We krijgen 
welgeteld 23 bomen terug en het nodige lage groen. Dat is een bijzonder magere 
compensatie. 

• De Connexxion locatie kan je er niet buiten laten. Het is correct dat we op dit moment niet 
precies weten wat met deze locatie gaat gebeuren. Alle infrastructurele aspecten 
(afvalwater, regenwater, gas, water en electra etc.) lopen via het Houtkwartier. 

• Wij zouden graag zien dat in de Eimerpoelstraat en op het Agnesplantsoen meer bomen 
worden geplaatst en ook laag groen wordt geplant. Dat zorgt dat de Groene Corridor 
completer wordt. Alleen op deze manier ontstaat een aaneengesloten groene verbinding 
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richting de Leidse Hout. We realiseren ons dat dit formeel niet hoort bij de scope van jouw 
project. 

 
We hebben geen idee wat er aan de wethouder is verteld over de participatie en de samenwerking 
met de wijkvereniging. We hebben ook geen idee waarom de Nota van Uitgangspunten opeens zo 
snel vastgesteld moest worden. Wij vinden dat jullie te kort door de bocht naar het doel gaan. Het is 
onze bedoeling om dit samen tot een goed einde te brengen.  
 
Graag horen we jouw reactie.  
 
Hoe gaan we de Nota van Uitgangspunten aanpassen zodat er recht wordt gedaan aan de wensen 
van de wijkvereniging?  
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Scholten 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
   
 


