Nieuwsbrief Wijkvereniging Vlietpoort september 2014
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-

Terugblik Zomerfeest 7 september
Uitbreiding betaald parkeren
Voortgang McDonalds
Teruglezen nieuwsbrieven

Terugblik Zomerfeest 7 september
Dankzij de inzet van vrijwel alle aanwezigen hadden we weer een zeer geslaagd Zomerfeest. De
formule (een pot luck met drank en ijs van de vereniging) houden we erin. Hierbij gaat de link naar de
website van de vereniging, waar de foto’s die Chris gemaakt heeft, te vinden zijn.

Uitbreiding betaald parkeren
De gemeente Leiden is van plan om het betaald parkeren aanzienlijk uit te breiden. Onze wijk valt
daar precies buiten, maar dat kan natuurlijk toch grote gevolgen hebben voor onze wijk. Hierbij gaat
de informatie van de gemeente. Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen kun je je hier
opgeven voor de nieuwsbrief Bereikbaarheid van de Gemeente. Wij zullen ons als bestuur nog
beraden over te nemen stappen. Als je daar ideeën over hebt: laat het ons gerust weten!

Voortgang McDonalds
Inmiddels is de KPN XL geopend. Er zijn maar liefst 22 bewoners geweest die een zienswijze hebben
ingediend voor de bestemmingswijziging die nodig is om de McDonalds te openen in het oude MEXXgebouw aan de overkant van de Voorschoterweg. Dertien daarvan kwamen er uit onze wijk, hulde!
Op grond van die zienswijzen heeft het College van B&W besloten de Gemeenteraad te vragen een
noodzakelijke Verklaring van geen bedenkingen af te geven. Degenen die een zienswijze hebben
ingediend, hebben de gelegenheid om in te spreken op een vergadering van de raadscommissie
Stedelijke Ontwikkeling op 30 september, vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Ook
andere belangstellenden zijn daarvoor uitgenodigd. Als de Raad besluit de verklaring af te geven,
neemt het College van B&W een daartoe strekkend besluit, waar ook weer beroep tegen mogelijk is
bij de Raad van State. Via deze nieuwsbrief zullen alle bewoners op de hoogte gehouden worden van
de afloop van dat overleg.

Teruglezen nieuwsbrieven
Op de website van de Wijkvereniging kun je steeds de nieuwsbrieven terugvinden.

