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Maandag 14 november

Algemene Ledenvergadering
Noteer alvast in uw agenda: op maandagvond houden wij een
Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staan in ieder geval het
activiteitenprogramma en de begroting voor 2017. Ook op de agenda:
de (her)verkiezing van bestuursleden.
Bovendien nog het volgende:
- een welgemeend welkom aan de nieuwe bewoners in onze wijk
- verkeersveiligheid, in het algemeen en als gevolg van het verplaatsen
van het busstation
- nog meer nieuwe bouwactiviteiten
Onderwerpen in deze Nieuwsbrief
•
Evenementen in de Leidse Hout
•
Zorgen voor elkaar
•
(Weer nieuwe) bouwactiviteiten
•
Parkeren
•
Busstation naar ‘Terweelocatie’

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.

Februari 2016

Open Scholen 21 en 23 september
Op woensdag 21 september kunt u om 16.00 uur een kijkje nemen in de
nieuwbouw van het DaVinci college. OP vrijdagavond 23 september houdt
het nieuwe Driestar college een open school van 19.00 tot 21.00 uur.
Gemeenteraad bespreekt 22 september nieuwe regels voor evenementen
in Leidse Hout

Organisator Werfpop zet gemeente
onder druk
Summer Jazz en Werfpop hebben flinke schade aangericht in de Leidse
Hout. Onze wijkvereniging bepleit al jaren dat de gemeente strenge
regels opstelt en handhaaft. Het eerste staat op de agenda van de
gemeenteraad. Het tweede ging afgelopen mei bij SummerJazz
faliekant fout. De organisator van Werfpop dreigt nu met het einde van
het festival wanneer hij zijn zin niet krijgt.
De Vrienden van de Leidse Hout, de stichting Leidse Hout
monumentwaardig en onze wijkvereniging willen niet meer dan twee
dagen een festival in de Hout, buiten het broedseizoen, met zes weken
tussenruimte en niet meer dan 13.000 bezoekers. Ook mag geen gebruik
worden gemaakt van het schommelveld en mag er niet met voertuigen
door de Hout gereden worden.
Rupsje Nooitgenoeg
Dat is voor ‘Rupsje Nooitgenoeg’ Van der Lippe, organisator van Werfpop
kennelijk niet voldoende. Juist vanwege zijn stellingname, om telkens wat
groters te organiseren in de Hout, roept de wijkvereniging de
gemeenteraad op om een verstandig besluit te nemen.
Op donderdag 22 september is een discussie in de raadscommissie over deze
tegenstrijdige wensen. Het gemeentebestuur komt nog met een
wijzigingsvoorstel. Op donderdag 29 september zal de gemeenteraad dan
stemmen over het bestemmingsplan.
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Zorgen voor elkaar
Goed voorbeeld doet goed volgen. In navolging van het initiatief van
Alice van der Sande in de Boerhaavelaan (Tous Ensemble), wil Aafke
van der Sluis een begin maken met zorgactiviteiten in de rest van de
wijk.
Van der Sluis is een nieuwe bewoonster van een van de appartementen op
Kagerstraat 5. Twee andere bewoners zullen haar ondersteunen. Het
bestuur van de wijkvereniging stelt hun initiatief bijzonder op prijs.

leerlingen. Een 5-tal architecten heeft hun visie gepresenteerd op dit plan.
Het bestuur heeft deze presentaties mogen bijwonen.
Vertraging bouw Dieperhout
OP de locatie Dieperhout – het oude ROC pand waar het Driestar in
gevestigd was – blijken twee soorten vleermuizen voor te komen. Om hier
netjes mee om te gaan moet de voorgenomen sloop vertraagd worden.
Verwacht wordt dat dit pas begin 2017 zal gebeuren.
De kapvergunning voor een 100-tal bomen is in behandeling bij de
gemeente. Voor de bouw van de zorgvoorziening en de 12 appartementen is
nu ook een vergunning aangevraagd.

Zaterdag 26 november Open Dag

BS Leiden strijkt neer in Houtkwartier
Sinds 20 augustus heeft de basketbalvereniging BS Leiden de nieuwe
sporthal in gebruik genomen. In het weekend van 17-18 september
beginnen de competities en wordt er elk weekend een 40-tal
wedstrijden gespeeld.
BS Leiden is bijzonder blij met de nieuwe sporthal. Ze hebben nu eindelijk
een eigen onderkomen met een kantine. Hun situatie is belangrijk
verbeterd maar niet ideaal. Nog altijd moeten ze hun activiteiten over 17
verschillende locaties verspreiden. Zaterdag 26 november is er een open
dag. Mocht er sprake zijn van overlast, meldt dat dan bij de wijkvereniging
(Wim Scholten) of de wedstrijdsecretaris van BS Leiden (Paul Rosdorff).
Bonaventura VMBO, ROC locatie

(Weer nieuwe) bouwactiviteiten
Opnieuw komt het gemeentebestuur met een bouwplan dat helemaal
niet past in het huidige bestemmingsplan of het beeldkwaliteitsplan
van onze wijk. Ditmaal voor een compleet nieuwe school op de huidige
locatie van Bonaventura VMBO.
Deze nieuwe VMBO school is een combinatie van het huidige Bonaventura
en Visser ’t Hooft aan de Vijf Meilaan. In die nieuwbouw moeten dan ook
de VMBO-leerlingen van de Thermiek komen. Dat is een groep van 40-50
kinderen met een lichamelijke handicap, die elke dag met busjes (40 tot 50
dus) worden gehaald en gebracht. De school gaat van 350 naar 750

September 2016

Parkeerdruk in de wijk nog steeds niet helder in beeld

Is er voldoende ruimte?
Het gemeentebestuur lijkt de ontwikkeling van de parkeerdruk in onze
wijk maar op zijn beloop te laten. Met de invoering van betaald
parkeren, de nieuwe parkeergarage van het Diac, de telkens
veranderende aanleg van nieuw straten is zij het beeld op de
parkeerbalans kwijt.
De wijkvereniging dringt aan op duidelijkheid en wijst op
tegenstrijdigheden.
Betaald parkeren in onze wijk kosten slechts € 0,10 in de eerste twee uur.
De parkeergarage van het Diac rekent meteen de volle mep. Dat kan tot
gevolg hebben dat bezoekers van het ziekenhuis juist geen gebruik maken
van de parkeergarage.
Bewoners uit andere delen van Leiden met een parkeervergunning kunnen
straks ook weer vrij parkeren in onze wijk. Op dit moment kunnen wij niet
overzien hoeveel trein-gangers dan weer hier hun auto komen stallen,
zoals voorheen.
Bij de nieuwbouw van woningen worden parkeerplaatsen voor bewoners
aangelegd. Die blijven echter privé – ze zijn aan de bewoners verkocht –
zodat het géén verlichting van de al bestaande parkeerdruk betekent. Het
gemeentebestuur had dit eerder wel beweerd.
Wij zijn hierover met het gemeentebestuur in overleg.

