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Datum: 9 oktober 2022 
 
Beste wijkbewoner, 
 
Op 26 september heb ik een brief van de gemeente doorgestuurd over asfalteringswerkzaamheden 
op maandag 10 en disndag 11 oktober in de Houtlaan. We hebben jullie toen ook geïnformeerd over 
de nodige vragen, die we hierover aan de gemeente hebben gesteld. Inmiddels heeft de gemeente 
besloten, dat de planning van de werkzaamheden is veranderd. De werkzaamheden zijn nu gepland 
voor maandag 24 en dinsdag 25 oktober 2022. Een tweede brief over deze werkzaamheden is door 
de gemeente wel geschreven. De brief is echter nog niet verspreid in de wijk.  
 
Het bestuur van de wijkvereniging heeft afgelopen vrijdagmiddag 7 oktober een concept van de 2e 
brief gezien. We hebben ook informatie ontvangen over de geplande omleidingsroutes. Er is door de 
gemeente nadrukkelijk gevraagd om deze informatie niet in de wijk te verspreiden. In de brief 
ontbreekt een uitleg over waarom de werkzaamheden nu moeten worden uitgevoerd en niet kunnen 
wachten op de uitvoering van het Masterplan Verkeer Houtkwartier. Volgens de nieuwe 
planning  voor de werkzaamheden vallen deze nu gelukkig samen met de herfstvakantie. Dat zorgt 
voor een beperking van de overlast.   
 
De afsluiting van een groot deel van de Houtlaan (tussen de Rijnsburgerweg en de Dieperpoellaan) 
zal waarschijnlijk leiden tot de nodige overlast. De inzet van voldoende verkeersregelaars is naar 
onze mening absoluut noodzakelijk. Die zijn ook nodig om spookrijden in de Kagerstraat te 
voorkomen. In de tweede brief wordt genoemd dat de omleidingsroutes tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden met borden worden aangegeven. Voor het autoverkeer heeft de gemeente een 
omleidingsroute gepland via de Kagerstraat. Dit gaat om tweerichtingsverkeer van de Rijnsburgerweg 
tot aan de Zweilandlaan. We zijn hierover in discussie met de gemeente. Er wordt volgens ons nog 
onvoldoende rekening gehouden met de verkeersveiligheid, het calamiteitenverkeer, ongewenst 
sluipverkeer, de bereikbaarheid van het Alrijne ziekenhuis de scholen en kinderdagverblijven.  
Arriva zal voor de buslijn zelf een omleidingsroute vaststellen. Hierover hebben we geen informatie. 
Wij menen dat bewoners hierover ook geïnformeerd horen te worden.  
 
In de tweede brief wordt niet ingegaan op het parkeren van de auto’s van bewoners van de 
Houtlaan. De betreffende bewoners zullen hun auto elders moeten parkeren. Op die consequentie 
wordt in de brief niet ingegaan. De werkzaamheden beginnen op 24 oktober om 6 uur in de ochtend.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 
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