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Februari 2016 

Maandag 7 maart 19.30 Driestar college 

Algemene Ledenvergadering 
Tijd om de koppen weer eens bij elkaar te steken en de stand van de 

wijk met elkaar te bespreken. Wij zoeken een Bestuurslid ‘sociale 

zaken’, het gemeentebestuur hangt ons de verplaatsing van het 

busstation boven het hoofd en wij moeten de plannen voor 2016 

vaststellen. 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit: 

- vaststellen activiteitenprogramma 2016 met begroting en contributie 

- vaststellen jaarrekening 2015 

- wijkactiviteiten, w.o. Welkomstfeest nieuwe bewoners 

- Lopende zaken: Evenementenregeling Hout, verplaatsing Busstation, 

plannen Bonaventura, plannen stichting Boerhaave,  

- Bouw Agneslocatie, Dieperhout, Diaconessenhuis 

Vraag de vergaderstukken aan via onze website of stuur een mail naar 

vereniging@houtkwartier.com.  

Gemeenteraad véél te laat met nieuwe Evenementenregeling 

Wijkvereniging ontvangt € 15.000 
Omdat er nog steeds geen nieuwe Evenementenregeling voor de Leidse 

Hout is vastgesteld is de gemeente Leiden door de Raad van State 

veroordeeld om de wijkvereniging een bedrag van € 15.000 te betalen. 

Die is inmiddels ontvangen. Daar zijn we blij mee, want de procedures die wij 

af en toe moeten voeren om de belangen van onze buurt zo goed mogelijk te 

behartigen kosten veel geld. 

 

Leidse Hout blijft bedreigd 

Wij zouden nog blijer zijn geweest met een goede Evenementenregeling. Het 

concept dat nu door de gemeenteraad wordt overwogen is volgens ons nog 

steeds niet in orde. In overleg met de Vrienden van de Leidse Hout hebben wij 

uitvoerige zienswijzen ingediend. 

Zaterdag 12 maart 15.00 Da Vinci college 

Welkom in het Houtkwartier 
Nu de eerste nieuwe bewoners zich hebben gevestigd is het tijd hen een 

feestelijk welkom te bereiden. Wij nodigen álle buurtbewoners uit voor 

een feestelijke bijeenkomst op 12 maart. 

 

Bewoners, scholen, instellingen en dienstverleners stellen zich voor. 

Lekkernijen worden verzorgd door leerlingen van de Waterlandschool, wij 

schenken een mousserende witte wijn voor de toost en er is live muziek. 

 

Bent u al lid? Hebben wij uw e-mailadres? 
De wijkvereniging DOET graag zoveel mogelijk voor de wijk. Wij hopen dat u 

daarover wil meepraten en meebeslissen door lid te worden van de vereniging. 

 

Twijfelt u over uw lidmaatschap? Kunnen wij u bereiken per e-mail? Stuur ons 

uw gegevens op vereniging@houtkwartier.com.  
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Hét grote knelpunt blijft verkeer(sveiligheid) 

Verplaatsing Busstation naar 

Zeezijde is een slecht plan 
Afgelopen september gooide wethouder Robert Strijk een bommetje bij 

alle bewoners in de bus. Een brief waarin hij vrolijk meldde dat ‘het 

inpassingsonderzoek naar de verplaatsing van het hele busstation naar 

de Terweelocatie een positief resultaat had.’ Daarmee zet het bestuur 

een eerste stapje naar het doordrukken van dit onzalige plan. Burgers 

mogen hier totnutoe niet over meepraten. 

 

Het gemeentebestuur heeft zich al in 2012 voorgenomen het busstation te 

verplaatsen naar de Zeezijde. De locatie is echter krap. En men heeft nu in 

gedachten het verkeer via Bargelaan/Rijnsburgerweg af te handelen (In het 

voornemen van 2012 ging men nog uit van verkeersafhandeling langs de 

voorzijde van het LUMC). Dat gaat gevolgen hebben voor de Rijnsburgerweg 

en de Posthofrotonde. 

Dit is ‘de Terweelocatie’:  

 

 

De verplaatsing van het busstation kan in 2012 wel zijn voorgenomen door de 

gemeenteraad, maar het lijkt ons dat het de bedoeling is om onderzoeken te 

doen naar reële haalbaarheid op een serie samenhangende aspecten zoals 

verkeersdrukte, luchtkwaliteit, ruimtegebruik, omgeving. Dus niet om 

voornemens achteraf recht te praten. 

Een werkgroep ‘Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde’ bestaand uit bezorgde 

burgers uit Vogelwijk, Raadsherenbuurt en onze wijk, heeft afgelopen week 

een zorgvuldige brief aan de raad geschreven: “Wij roepen uw Raad dan ook op het 

College te vragen met een open blik onderzoek te verrichten naar de vraag of een verplaatsing 

van het busstation verstandig is.” 

Het bestuur van de wijkvereniging onderschrijft deze oproep. 

 

Nieuwe bouwplannen van scholen 

Bonaventura zoekt ruimte voor 

uitbreiding 
Leidse politici beweerden dat de verhouding scholen/wonen in onze 

wijk met de bouwplannen van Dieperhout weer in evenwicht zou zijn. 

Die bouwwerken zijn nog niet eens af en nu zoekt de volgende school al 

weer extra ruimte. 

Bonaventura zoekt ruimte voor nieuwbouw voor VMBO. Het 

gemeentebestuur heeft daarvoor zijn oog laten vallen op de plek van de 

bestaande bouw tussen Boerhaavelaan en Mariënpoelstraat. De wijkvereniging 

is hierover in overleg met SCOL. Het Visser ’t Hooft heeft plannen om vijf 

Mavo klassen te huisvesten op het plein voor de school 

 

Wijkregisseur, Wateroverlast en Verkeersveiligheid 

Gemengde gevoelens 
Ons contact met het gemeentebestuur is van zeer gevarieerde kwaliteit. 

Naar behoefte schuiven ambtenaren, bestuurders en raadsleden de 

verantwoordelijkheid voor échte afspraken naar elkaar toe. 

Een oude bekende met nieuwe bevoegdheden is aangesteld als wijkregisseur. 

Jammer genoeg gaan die bevoegdheden niet echt ver. De wateroverlast – een 

veel technischer onderwerp – wordt naar wens afgehandeld. Over de 

verkeersveiligheid zijn wij terug bij af: er is nog steeds geen overeenstemming 

over de mate waarin toekomstige ontwikkelingen (zie Busstation) kunnen 

worden meegenomen. 

 


