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Leiden, 14 april 2020 

 
Op 24 maart heeft het gemeentebestuur de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De wijk is hierover niet 
vooraf geïnformeerd en ook niet nadat het gemeentebestuur de nota heeft vastgesteld. Procesmatig is dit niet 
ok. Inhoudelijk is de nota op een aantal punten onjuist en niet in overeenstemming met de wensen van de wijk. 
Deze gang van zaken is schadelijk voor de relaties en het vertrouwen. Het is ons streven om toekomstige 
problemen en daaraan gerelateerde kosten te voorkomen. Dat lukt alleen door met elkaar samen te werken 
(zie bijlage 1 onze brief aan de wethouder op 26 maart). 
 
Een stuk van de historie: 

• Rond 2013 heeft de gemeenteraad meerdere keren besloten, dat het Houtkwartier middels een 
Groene Corridor wordt gecompenseerd voor het vele verloren groen als gevolg van de bouwplannen. 

• Op 17-11-2018 gesprek met wethouder Martine Leeuwis over o.a. de Groene Corridor en ons voorstel 
om dit te combineren met het project herinrichting Houtkwartier Oost om kosten te besparen 

• 31-5-2019: stadsgesprek Groene Kansen. Meer groen; groene corridors om parken te verbinden 
(Leidse Hout en Singelpark) (voor onze inbreng zie bijlage 2) 

• 16-1-2020 Ingesproken bij Raadscie Stedelijke Ontwikkeling over Groene Corridor (plan van aanpak 
verrijking Stationsgebied).  

• 15-4-2020 Gesprek wijk met de wethouder en de projectmanager over de ontstane situatie  
Het project is in September 2019 gestart. Op 20 februari j.l. was een inloopavond voor bewoners. Een volgende 
avond staat gepland voor mei. Er was duidelijk sprake van participatie. 
 
Inhoudelijk zijn we het met een aantal zaken oneens. Ons verzoek is om de nota op een aantal punten 
inhoudelijk aan te passen en pas daarna vast te stellen door de gemeenteraad. 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. 

• De verkeersveiligheid is in het geding in het westelijk deel van de Mariënpoelstraat. Het is nu een 
woonerf met een maximale snelheid van 15 km/h. De toegang tot de fietsenstalling van het 
Bonaventura VMO ligt aan deze weg. De gemeente stelt voor om er een erftoegangsweg van te maken 
met een max. Snelheid van 30 km/h.  

• 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. Het is niet 
overeenstemming met besluiten van de gemeenteraad in 2013. 

• De Connexxion locatie kan je niet buiten de scope van het project 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 echter via het Houtkwartier. Er moet 
voldoende capaciteit zijn voor het afvoeren van afval- en regenwater. 

• 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 richting de Leidse Hout. Dit hoort 
formeel niet bij de herinchting van Houtkwartier Oost maar zou kunnen worden toegevoegd. 

 
Wim Scholten 
Voorzitter wijkvereniging Houtkwartier 
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