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                           Datum: 6 maart 2022 

 
Beste Wijkbewoner,  
 

Maximum snelheid 30 km/u in het Houtkwartier 
 
Op 27 september 2021 hebben we een brief gestuurd naar het College van B&W 

Leiden met het dringende verzoek om nog in 2021 de maximale snelheid in de wijk van 50 km/u naar 
30 km/u terug te brengen in onze wijk. 
 
Op 13 oktober 2021 heeft het College van B&W een reactie gestuurd. Wij citeren: 
“Daarom stelt het college in het Masterplan Verkeer Houtkwartier ook voor om de maximumsnelheid 
in uw wijk af te waarderen naar 30 km/u. Hoewel uw wens begrijpelijk is om dit reeds in 2021 te 
doen, is het niet mogelijk om dan al de maximale snelheid in delen van de wijk terug te brengen. De 
beoogde planning is 2022/2023. 
Na vaststelling Masterplan Verkeer Houtkwartier start vanaf najaar 2021 het hierop volgende traject; 
het opstellen en participeren van voorlopige en definitieve ontwerpen. Bij het opstellen van het 
voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp zal weer een intensief en zorgvuldig participatie proces 
worden doorlopen. Waar mogelijk worden de suggesties vanuit belanghebbenden meegenomen in de 
ontwerpen”. 
Op 12 oktober 2021 heeft het College van B&W (D66, Groen Links en PvdA) het Masterplan Verkeer 
Houtkwartier vastgesteld. Het betreffende besluit is niet in de gemeenteraad besproken.  
 
Sinds de brief van het College is sprake van een totale stilte. Er is tot nu toe geen sprake van enige 
participatie. Bewoners van het Houtkwartier hebben voorgesteld om actie te voeren en de publiciteit 
op te zoeken. Het gaat om onze verkeersveiligheid.  
 
Elke dag zijn er 5.500 scholieren in onze wijk. Verder hebben we honderden jonge kinderen en verder 
al onze bewoners, bezoekers en iedereen, die in onze wijk werkt. 

• Vanaf dinsdagochtend 8 maart staan er een 40-tal “verkeersborden” met de aanduiding 
maximum snelheid 30 km/u langs de Kagerstraat, de Dieperpoellaan, de Houtlaan en de 
Zweilandlaan. 

• We vragen alle bewoners, scholen, kinderdagverblijven, het ziekenhuis en het 
gezondheidscentrum om bijgaande poster achter het raam te plaatsen. 

• We zullen de scholen en de kinderdagverblijven bezoeken. 

• We zullen de pers informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 
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