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Houtkwartier wordt toch Steenkwartier 

Gemeenteraad negeert plan wijkvereniging, 

BS Leiden en UVS 
Tussen eind augustus en 18 september hebben BS Leiden, UVS en de 

wijkvereniging een gezamenlijke poging gedaan om álle geplande sportzalen úit 

de plannen voor het Houtkwartier te krijgen. Het mocht niet baten. In de 

raadsvergadering van 18 september besloot de gemeenteraad het 

bestemmingsplan DaVinci/Kikkerpolder ongewijzigd aan te nemen. De raad 

heeft dus toch geen belangstelling voor  ‘burgerparticipatie’. 

 

BS Leiden, UVS en de wijkvereniging waren er snel uit. Als alle gymzalen in de 

Kikkerpolder worden neergezet in een nieuw gebouw waar ook UVS gebruik van 

kan maken dan zijn vele partijen beter af: 

- UVS krijgt de noodzakelijke vervanging van faciliteiten 

- BS Leiden krijgt grotere, betere mogelijkheden voor het lang verwachte 

centrale ‘thuis’ 

- het Houtkwartier krijgt minder verkeersdrukte door het wegvallen van 

vier gymzalen op de Agneslocatie 

- de Kikkerpolder kan fraaier worden ingericht 

- de scholen krijgen betere sportvoorzieningen 

 

Gedrieën op pad 

Ons voorstel deed even flink wat stof opwaaien. Er werd goed en slecht op 

gereageerd. Zowel BS Leiden (Paul Rosdorff) als UVS (Jan Kolen) legden flink 

gewicht in de schaal en ook wij voerden verhitte telefoongesprekken. Door op 

deze manier met drie clubs een plan in te dienen - dat zelfs was voorzien van een 

zorgvuldige architectenschets – hoopten wij ‘de politiek’ te laten zien dat het wél 

mogelijk is goede, samenhangende en haalbare plannen te maken voor het 

Houtkwartier. 

 

Wethouder zaait angst 

Wethouder Frank de Wit liet echter duidelijk blijken in het geheel niets te zien in 

ons plan. Hij maakte de gemeenteraad bang met de opmerking dat het vier of vijf 

jaar vertraging zou opleveren wanneer de raad ons alternatief serieus in 

overweging zou nemen. De gemeenteraad heeft dat klakkeloos aangenomen en 

koos ervoor de scholen daar niet op te willen laten wachten. 

D66-wethouder Frank de Wit bekroonde vijf jaar slechte communicatie daarmee 

met een belediging aan de burgers van de stad: hij zegt burgerparticipatie 

belangrijk te vinden, maar negeert het wanneer een tot het uiterste getergde 

wijk, UVS en BS Leiden dat proberen echt te doen. 

 

 

Onderlinge band nog verder versterken 

Wijkactiviteiten 
Gezamenlijke strijd verbroedert. Dat zien we al jaren aan de mate waarin u 

meeleeft met de worsteling tegen de gevolgen van de plannen van het 

gemeentebestuur. Leuk is het alleen niet. 

Tijd voor ándere wijkactiviteiten. 

 

Het bestuur zoekt plannen en uitvoerders voor activiteiten voor onszelf. Denk 

bijvoorbeeld aan een jaarlijkse voorjaarsontmoeting of vrijwilligerswerk voor 

ouderen (boodschappen, klussen, etc.). 

Meld u met uw ideeën en inzet bij Luc Röst via vereniging@houtkwartier.com. 

 

Wordt het Houtkwartier een Steenkwartier?  
Niet als het aan uw wijkvereniging ligt! De wijkvereniging volgt de plannen 

van de gemeente met argusogen en treedt waar nodig op. En daarover willen 

wij u goed informeren. 

En u – zo nodig – om hulp vragen. Daarom willen wij onze verbinding met u 

checken. 

• Wilt u dit nieuws via uw e-mailadressen ontvangen? 

• Geef dan uw e-mailadres aan ons door 

• Hebt u Twitter? Volg ons dan op @Houtkwartier 

• Ons email adres is: vereniging@houtkwartier.com 

• Bent u lid? Dank u wel! Maak alstublieft uw buren lid. 
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Kort geding bij Raad van State 

Gemeente laat het recht 

zo langzaam mogelijk gaan 
In juli heeft het gemeentebestuur ons laten weten de bouwplannen etc. voor 

Dieperhout voort te zetten, ONGEACHT het feit dat ons beroep tegen het 

bestemmingsplan nog niet is behandeld door de Raad van State. De kans is dan 

groot dat straks de heipalen al geslagen zijn voor de uitspraak gedaan is. 

Er is overigens nog steeds geen zittingsdatum bekend voor de beroepsprocedure. 

Het gemeentebestuur heeft pas afgelopen week haar verweerschrift ingediend. 

Vier maanden ná de indiening van ons beroep. 

 

Wethouder Laudy doet toezeggingen, maar wacht niet op uitkomsten 

beroepsprocedures of onderzoeken 

Eindelijk een bestuurder in de wijk 
Donderdag 4 september bezocht wethouder Laudy onze wijkbijeenkomst. Wij 

hebben hem anderhalf uur de tijd gegeven om uit te leggen waarom het 

Houtkwartier een Steenkwartier moet worden. Woningnood en voorzieningen 

voor scholen zijn het antwoord. 

 

Toezeggingen 

We zijn natuurlijk blij dat na jaren er eens een wethouder onze wijkbijeenkomst 

bezoekt. En Laudy heeft enorm zijn best gedaan ons alles uit te leggen. Maar 

uiteindelijk bleven zorgen om verkeersdrukte, wateroverlast en leefklimaat 

(groen) hangen. 

Eén belangrijke toezegging wilde Laudy wel doen: ‘Als wethouder ben ik bereid 

om het bouwvolume aan te passen aan de uitkomsten van de nieuwe 

onderzoeken naar verkeersdruk en wateroverlast. Mits, de gemeenteraad dat 

goed vindt.’ 

Maar in de tussentijd laat hij wel alle werkzaamheden doorgaan. 

Eerst een plan maken 

Aanpak waterproblematiek besproken 
De aanpak van de waterproblematiek vordert gestaag. Haskoning en de 

‘waterambtenaren’ van het gemeentebestuur hebben de resultaten van de 

enquête besproken. Zij gaan nu eerst uitwerken welke maatregelen genomen 

zouden moeten worden door waterschap en gemeentebestuur. Zodra dat helder 

is komt er nadere uitleg van de aanpak én van de maatregelen die bewoners zelf 

zouden moeten nemen. 

 

Dit kost geld, doneert u? 

Lopende procedures 
Tot onze spijt moeten wij vaak tot de hoogste instantie de belangen van de wijk 

behartigen. Op dit moment lopen de volgende zaken: 

• Bestemmingsplan Dieperhout: beroep bij de Raad van State 

• Bestemmingsplan Dieperhout: voorlopige voorziening bij Raad van State 

aangevraagd, zitting 14 oktober 

• Bestemmingsplan DaVinci/Kikkerpolder: we moeten nog besluiten of we 

hiertegen een beroep bij de Raad van State indienen 

• Kapvergunning Agnespark: rechtszaak 

• Bouwvergunning woningbouw Agneslocatie: indienen zienswijze 

• Omgevingsvergunning bouw Driestarschool, sporthal en woningbouw 

Agneslocatie: indienen zienswijze 

• Rijnsburgerblok: inspraakreactie ingediend 

 

Komende maand sturen wij u onze contributiebrief. De jaarlijkse bijdrage 

bedraagt al jaren € 10,-. Wij verzoeken u vriendelijk minstens € 15,- aan uw 

vereniging over te maken op NL29 INGB 0007612058. 

 

 

Lees meer op www.houtkwartier.com 
Op onze website proberen we nog vollediger te zijn. Lees daar álle onderliggende 

stukken. 

 

  


