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Beste Wijkbewoner, 
 
Bestuursnieuws 
Op 20 april is de Algemene Ledenvergadering Vergadering (ALV) gehouden. Dat was later dan 
gebruikelijk vanwege de corona perikelen.  
Bestuursleden 
Hans van Straaten is door de ALV benoemd als bestuurslid. 
De ALV heeft besloten, dat Wim Scholten en Peter Timmerman nog een jaar in functie blijven. 
Volgens de statuten zouden beide heren aftreden. Er hadden zich echter geen kandidaten gemeld 
om hen te vervangen. We zijn wel op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mocht je interesse hebben, 
meld je dan even bij het bestuur.  
Contributie 
De ALV heeft bepaald, dat de contributie voor 2021 is vastgesteld op Euro 15. Onze penningsmeester 
zal op korte termijn de contributiebrieven versturen. 
Lid van de wijkvereniging 
We zijn als wijk goed georganiseerd. De wijkvereniging probeert de belangen van iedereen in de wijk  
te behartigen. Volgens de wijkadministratie hebben we op dit moment 187 leden. We streven naar 
meer leden. In de afgelopen maanden hebben zich spontaan een aantal bewoners zich gemeld als lid. 
Het zou fijn wanneer meer bewoners zich melden als lid. Dat kan door ons een email te sturen. 
Email adressen 
Ons streven is om iedereen frequent te informeren over alles wat er in en rond onze wijk gebeurt. 
We ontvangen veel positieve feedback over dit streven. Er gebeurt veel wat voor onze wijk van 
belang is. Het verspreiden van nieuwsbrieven en nieuwsberichten via email is makkelijk, snel en 
goedkoop. Een papieren nieuwsbrief verspreiden bij alle wijkadressen leidt tot aanzienlijke kosten en 
is ook tijdrovend. Daarom doen we hierbij een oproep om uw emailadres aan ons beschikbaar te 
stellen. Van 334 adressen hebben wij geen email adres. Deze nieuwsbrief wordt nog een laatste keer 
op papier bezorgd bij deze 334 adressen.    
 
Wijkfeest  

Zaterdag 11 september van 16:00 tot ca. 21:00 uur 
Voor jong en oud met BBQ 
Locatie: Vennemeerstraat, parkeerplaats naast het Driestar college 

Alle wijkbewoners zijn welkom. Kinderen vanaf 16:00 uur en volwassen vanaf 17:00 uur 
 
Reserveer dit in uw agenda en meld je even aan door ons een email te sturen.  
Het doorgaan van het wijkfeest is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rond het covid-19 
virus. We houden u op de hoogte. Uiteraard kunnen we dat alleen doen wanneer we uw emailadres 
hebben. 
 
We zijn op zoek naar mensen, die willen helpen om het wijkfeest te organiseren. Neem contact op 
met ons. Je kunt uiteraard ook even een email sturen.  
 
  

http://www.houtkwartier.com/
mailto:communicatie@houtkwartier.com


2 
 

Herinrichting Houtkwartier Oost 
Maandag 12 juli wordt begonnen met de uitvoering van het project. Er is sprake van een vertraging. 
Het was de bedoeling om in de 2e helft van mei te beginnen. Aannemer De Vries uit Stolwijk begint 
met de rioolwerkzaamheden in de Van Swietenstraat. Als het riool is vervangen, gaat de aannemer 
boven de grond verder met de herinrichting van de straten, de stoepen en het groen. De van 
Swietenstraat is volgens planning eind augustus klaar. Op 26 juli wordt begonnen met de 
rioolwerkzaamheden in de Boerhaavelaan. De werkzaamheden boven de grond zullen in deze straat 
tot eind september (noordoostelijk deel van de straat) en eind november (zuidwestelijk deel van de 
straat) duren. 
 
Masterplan Verkeer Houkwartier 
Komende dinsdag 13 juli heeft het bestuur van de wijkvereniging een afspraak met het projecteam 
van de gemeente om te praten over de stand van zaken. Het projectteam is nu klaar met het 
vewerken van alle reacties, die zijn ontvangen tijdens de participatieronde in de periode 
december/januari. Komende dinsdag gaan we de resultaten bespreken. Er is sprake van vertraging 
van een 3-tal maanden t.o.v de oorsprokelijke planning. Dit is mede veroorzaakt door een wisseling 
van de betrokken verkeerskundige. 
De gemeente heeft tot nu toe niets teruggekoppeld naar de deelnemers aan de participatieronde 
over de resultaten en wat daar wel en niet mee wordt gedaan. Hoe deze terugkoppeling wordt 
gedaan is onderdeel van het overleg van a.s. dinsdag 13 juli. Dit geldt ook voor de participatie tijdens 
de verdere detaillering van de plannen.  
Het gemeentebestuur zal in oktober 2021 een besluit nemen over het masterplan, de verdere 
planning, de gedefinieerde projecten en de financiering daarvan. We hebben begrepen, dat niet de 
bedoeling is om het masterplan in zijn geheel voor besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad. De gedefiniëerde projecten en de financiering daarvan gaan wel naar de 
gemeenteraad. 
Het masterplan verkeer gaat slechts over ¼ deel van het Houtkwartier. Er is niets veranderd n.a.v. de 
brief, die we in december hebben gestuurd naar de wethouder. Het masterplan gaat niet over de 
Rijnsburgerweg en de Posthof rotonde. Het gaat niet over het oostelijk deel van het Houtkwartier en 
ook niet over aansluiting op de Anthonie Duycklaan en het Schuttersveld. De gemeente heeft de 
parkeerdruk in het zuidoostelijk deel van onze wijk volgens ons niet adequaat opgelost.  
 
Bewonersparticipatie 
Bewonersparticipatie is en blijft een hot item binnen de gemeente Leiden 

• De voorzitters van de 8 wijkverenigingen in de binnenstad hebben een fors aantal keren 
overlegd met de verantwoordelijke wethouders. Dat heeft geleid tot begrip. Er zijn 
voorstellen gedaan voor verbeteringen. De betrokken voorzitters weigeren om afspraken te 
ondertekenen. Hun standpunt is “eerst zien en dan geloven” 

• 3 weken geleden stond een groot artikel in het Leids Nieuwsblad. De verantwoordelijke 
wethouders geven daarin aan, dat ze bijna alle wijkverenigingen hebben bezocht en 
afspraken hebben gemaakt. Ze zijn niet op bezoek geweest bij de wijkvereniging 
Houtkwartier. 

• De gemeente heeft namens de gemeenteraad aan Platform31 opdracht gegeven om de 
participatie rond 4 “geslaagde” projecten te onderzoeken. Het project Herinrichting 
Houtkwartier Oost was één van deze projecten. Wim is hierover geïnterviewed. De 
onderwerpen verkeer en parkeren mochten niet aan de orde worden gesteld. Het rapport 
“Participatie in Leiden Ontleed” is besproken in het College en gepresenteerd aan de 
raadscie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Pas daarna is het ter info aan Wim toegestuurd. 
Het rapport bevat geen concrete voorstellen. De focus ligt op bewoners informeren en 
raadplegen. Dat is niet de vorm van participatie, die ons voor ogen staat. 

 
Wim Scholten (wim.scholten@xs4all.nl; mob 0651 137 163) 
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