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Ik had afgelopen maandagmiddag 28 sept overleg met het projectteam van het project Herinrichting 
Houtkwartier Oost. Toen heb ik het ontwerp gezien voor de herinrichting van de Mariënpoelstraat 
(de woonerf versie).  
 
Bewoners van de Rijnsburgerweg gebruiken in de huidige situatie 11 parkeerplekken (één daarvan is 
een invalide pp) die beschikbaar zijn in de Mariënpoelstraat tussen de auto knip en het trottoir van 
de Rijnsburgerweg. Zij hebben bezwaar tegen het verplaatsen van de auto knip. De projectmanager 
van de gemeente (Oscar vander Padt) heeft mij eerder toegezegd dat deze 11 parkeerplaatsen 
blijven bestaan. Ik heb gevraagd om me te laten zien hoe dat nu in het ontwerp is opgenomen. Dat 
was niet het geval. 
 
Vervolgens is mijn vraag geweest hoe is met de parkeerplaatsen in de Mariënpoelstraat (huidige 
situatie en toekomstige situatie). Dat is ter plekke uitgezocht. In de nieuwe situatie zullen er in de 
Mariënpoelstraat ZW 45 parkeerplaatsen zijn. In de huidige situatie zijn 73 plekken als parkeerplaats 
in gebruik. 10 van deze plekken zijn officieel niet als parkeerplek aangeduid. Dit grote verschil is 
vanwege de wens van de bewoners van de Mariënpoelstraat om de speelplaats en de Jeu de Boules 
baan te handhaven. Dat kan alleen door het aantal parkeerplaatsen drastisch te reduceren. Ik heb 
aangegeven dat dit transparant gemaakt moet worden. Alternatieven zijn nodig met de pro’s en 
cons om keuzes te kunnen maken.  
Bij de alternatieven kan je b.v. denken aan: 

• Parkeren in het noordoostelijk deel van de Mariënpoelstraat 

• Parkeren in de parkeergarage aan de Vennemeerstraat 

• Dan meer geen geen speelplaats 

• Of de Jeu de Boules opgeven 
 
Oscar van der Padt is van plan om de bewoners van de Mariënpoelstraat uit te nodigen voor één of 
meerdere straatbijeenkomsten om het definitieve ontwerp nader toe te lichten. Afgesproken is dat 
hij ook de betreffende bewoners van de Rijnsburgerweg hiervoor zal uitnodigen. 
 
Ik zal op korte termijn een verdere discussie hebben met het project over alle parkeerplaatsen in 
Houtkwartier Oost. Het is voor mij op dit moment niet duidelijk wat er allemaal verdwijnt en hoeveel 
parkeerplaatsen er over zullen blijven in de diverse delen.  
Via het project Masterplan Verkeer Houtkwartier zijn de nodige vragen uitgezet bij de afdeling 
Parkeren van de gemeente 
Op donderdag 15 oktober heb ik een afspraak bij de afdeling Parkeren. 
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We hebben als wijkvereniging geen email adres beschikbaar voor bovenstaande adressen. Het maakt 
het voor ons makkelijker om jullie te bereiken als we over jullie email adres beschikken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 
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