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Datum: 22 oktober 2022 
 
Beste wijkbewoner, 
 
Jullie hebben vast gezien hebben, dat de gemeente afgelopen week al voorbereidende 
werkzaamheden heeft uitgevoerd.  
 
Binnen de gemeente is men uiteindelijk toch bereid geweest om een aantal zaken aan te passen. Dit 
heeft geleid tot het volgende: 

1. Met de afdeling Beheer is afgesproken, dat er in de Houtlaan niet alleen nieuw zwart asfalt 
komt. Ze zullen ook aan beide kanten van de straat een rode fietsstrook maken. Dan zal de 
Houtlaan er op dezelfde manier uitzien als het deel van de Kagerstraat met 
eenrichtingsverkeer. Dit is afgestemd met de voorbereidingen voor de uitvoering van het 
Masterplan Verkeer Houtkwartier 

2. De afdeling verkeersregie is tot het inzicht gekomen, dat het niet correct is om het 
spookrijden in de Kagerstraat te stimuleren. Op het verkeersbord, dat nu klaarstaat is 
aangegeven, dat het verkeer daar niet verder kan. Automobilisten moet dan omkeren en dan 
of via de Eijmerspoelstraat of terug via de Zweilandlaan. Dan kan men de wijk verlaten via 
het kruispunt Boerhaavelaan / Oegstgeesterweg. 

3. Met de wijkagent is afgesproken, dat hij met hulp van BOA’s en verkeersregelaars 
spookrijden in de Kagerstraat zal proberen te voorkomen. 

4. Bij de gemeente is het inmiddels ook duidelijk, dat er achter de huizen aan de evenzijde van 
de Houtlaan nog een 40-tal garageboxen staan. Deze zijn alleen via de Houtlaan bereikbaar. 
De gemeente heeft bij één van deze garageboxen een brief opgehangen. Mij is verteld, dat 
deze garageboxen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op bepaalde momenten nog 
bereikbaar zullen zijn. Het begin van maandagochtend en het eind van de middag van 
dinsdag zijn genoemd.  

Over en en ander heb ik niets op papier ontvangen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 
 

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

