
Participatie Herinrichting Houtkwartier Oost STAP 2 

De gemeente heeft op donderdag 20 februari een eerste meedenksessie gehouden. Dat was 

een wijkbijeenkomst bij Driestar. Tijdens deze sessie heeft de gemeente het schetsontwerp 

laten zien. Dat was het eerste voorstel om te komen tot een nieuwe inrichting voor de 

straten Booerhaavelaan, van Swietenstraat en de Mariënpoelstraat. Er zijn veel suggesties 

en wensen opgehaald. Die zijn nu verwerkt in het voorlopig ontwerp.  

 

Hoe kunt u meedoen? 
Voor de participatie maakt de gemeente gebruik van de website doemee.leiden.nl. Dit is het 
online participatieplatform van de gemeente Leiden. Op deze website kunt u alle informatie 
vinden over het voorlopig ontwerp (zie ook onderstaande figuur). Daar kunt u ook aangeven 
waar u het wel of niet mee eens bent.  

 
 
Er zijn 4 onderdelen in het voorlopig ontwerp waar de Gemeente graag wil weten hoe de 
bewoners daarover denken. Dit betreft: 

• Middenberm Boerhaavelaan. Deze is onderdeel van de Groen Corridor. De gemeente 
heeft 2 varianten bedacht “het slingerpad” en “de blokvorm”. Elke bewoners kan en 
mag zijn of haar mening hierover kenbaar maken 

• De inrichting van de Mariënpoelstraat ZuidWest. Ook hier 2 varianten “woonstraat” 
en “woonerf” 

• De plaats van minicontainers in de Boerhaavelaan. U kunt kiezen uit 2 varianten. 

• Het vergroenen van parkeerplaatsen. Volgens de gemeente zijn er in de 
Boerhaavelaan, de van Swietenstraat en de Mariënpoelstraat meer parkeerplaatsen 
dan nodig. Wat is uw mening? 

 
U kunt reageren tot 5 september. 
Voor mensen die toch liever niet digitaal meedoen, is er een mogelijkheid om een afspraak 
te maken voor een telefonisch spreekuur. Dat kan op onderstaande dagen door te bellen 
naar 14 071 en te vertellen dat u belt over het rioleringsproject Houtkwartier Oost. Dan kunt 
u telefonishcoverleggen of een afspraak te maken voor een overleg via Skype of Microsoft 
Teams. 
Dag  Datum  Tijd 
Woensdag 22 juli  15:00 – 17:00 uur 



Donderdag 23 juli  13:00 – 15:00 uur 
Donderdag 27 augustus 15:00 -  17:00 uur 
Voel u vrij om contact op te nemen met de wijkvereniging  (Wim Scholten) via 
communicatie@houtkwartier.com of 0651 137 163. 
 

Wat doen we tijdens STAP 3? 
Na het afsluiten van de participatieperiode wordt het voorlopig ontwerp defintief gemaakt. 

Volgens de planning wordt dan het Detailontwerp opgepakt. Dit zou 1 oktober gereed 

moeten zijn. In oktober wordt het Detailontwerp intern de gemeente getoetst. Eind oktober 

is dan de participatie over STAP 3.  

 

Maak alstublieft gebruik van deze mogelijkheid tot inspraak. 

 

N.B.: 

Het bestuur van de wijkvereniging heeft nu een schetsontwerp voor de complete groene 

corridor. De gemeente zal nog een alternatief schetsontwerp maken. Dan valt er iets te 

kiezen.  
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