
 

Gemeente Leiden  

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 9100 

2300 PC LEIDEN 

 

        Leiden, 4 oktober 2016 

 

Geachte College,  

 

Onderwerp: Onderzoek naar verplaatsing busstation Leiden Centraal 

 

De werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde, waarvan de leden afkomstig zijn uit het 

Houtkwartier, de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk, maakt zich zorgen over de wijze waarop 

u uitvoering geeft aan de motie van 21 april 2016.  

 

In uw brief aan de gemeenteraad van 21 juni jl. (Z/16/267021/671520) gaf u aan te 

verwachten de gemeenteraad de resultaten van het onderzoek eind november te kunnen 

toesturen. Gelet op het feit dat we op dit moment nog geen onderzoeksagenda hebben 

vastgesteld en de onderzoeksvragen nog niet hebben besproken, betwijfelen wij of het 

mogelijk is eind november al met resultaten te komen. 

 

Sinds het aannemen van de motie is er alleen op 11 juli jl. met ons gesproken. Ons is 

toegezegd dat er in september een vervolgbijeenkomst zou worden gepland om de 

onderzoeksagenda en de onderzoeksvragen te bespreken. Deze bijeenkomst is uiteindelijk 

gepland voor 25 oktober a.s.  

 

Als eerder besproken, vergt de door de gemeenteraad gewenste integrale beoordeling van met 

name de verkeerskundige en financiële consequenties een serieuze uitwerking. Gelet op de 

beperkte ruimte in het Leidse Stationsgebied en het belang van een goed functionerend OV 

knooppunt voor onze stad en regio, kunnen we ons op dit dossier geen missers veroorloven. 

Wij willen daarom graag in de gelegenheid gesteld worden onze bijdrage te leveren.  

 

Op 13 oktober a.s. geeft u in de raads commissie Stedelijke Ontwikkeling een presentatie over 

de plannen voor het Stationsgebied en omgeving. Hoewel wij de inhoud van de presentatie 

niet kennen, vragen wij ons af of deze presentatie niet te vroeg komt. Of het verstandig is het 

busstation het verplaatsen is op dit moment immers nog niet bekend. 

 

Graag verneemt de werkgroep daarom van u of het bovenstaande voor u nog aanleiding vormt 

de presentatie uit te stellen. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

Friso Versluijs 

 

 

c.c.: de Leidse Gemeenteraad 
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