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Nieuwe samenstelling bestuur
Bij de laatste ALV op 16 april jl. heeft Theolieke Smit te kennen gegeven terug te treden als
voorzitter. Zij blijft wel lid van het bestuur. Het bestuur heeft Hein Griffioen bereid gevonden haar
plek in het bestuur in te nemen. Eerder had ook Tineke Geertsema al afscheid genomen als
secretaris. Ineke Tunderman neemt haar rol voorlopig waar, naast haar rol als penningmeester. Ook
Marijke Verplancke heeft het bestuur verlaten. Het bestuur voert gesprekken met mogelijke
vervangers.

Aanpassing toegang wijk
Belangrijk dossier voor de veiligheid en toegankelijkheid van onze wijk is de aanpassing van onze kant
van de kruising met de Voorschoterweg. Uiteraard is er samenhang met enkele andere dossiers, dus
daarover later meer. Eerst maar even de procedure: de gemeente hecht sterk aan onze inbreng. Het
liefst ziet zij dat de wijkbewoners zich unaniem achter een geheel uitgewerkt plan scharen, waarna
volstaan kan worden met een verkorte procedure. De gemeente neemt dan gelijk een definitief
besluit, waarop uiteraard gewoon beroep mogelijk is.
Uiteraard is het goedkoper voor de gemeente om tegelijkertijd verschillende aanpassingen aan de
kruising en de Voorschoterweg te combineren. Er wordt dus de nadruk gelegd op ons belang dat er
geen beroep wordt aangetekend tegen het besluit van de gemeente om de McDonalds een
vergunning te verlenen. Alleen als die vergunning er komt is er namelijk geld voor de aanpassing van
de kruising aan de zijde van de Rooseveltstraat. Er kan dan waarschijnlijk nog dit jaar begonnen
worden met de beide aanpassingen. Als er wel beroep wordt aangetekend zal waarschijnlijk gewacht
worden tot het groot onderhoud door de provincie van de Voorschoterweg, dat in 2015 gepland
staat. Een ieder blijft uiteraard vrij om beroep aan te tekenen tegen een besluit van de gemeente
om de McDonalds een vergunning te verlenen.
Tijdens de ALV is uitgebreid gesproken over de plannen van de gemeente. Stand van zaken is dat wij
overleg hebben gehad met de gemeente (beheerder van het Delftse Jaagpad en het aan te passen
deel van de kruising) en de gemeente met provincie (beheerder van de Voorschoterweg). Er is veel

te zeggen voor het plan zoals dat in bijgaand plaatje is getekend. Op ons aandringen zal er sprake zijn
van een duidelijke voorrangssituatie voor auto’s die de wijk in- en uitgaan ten opzichte van
passerende fietsers. Ook zullen de beide fietspaden langs de Voorschoterweg van onze kruising naar
zowel Voorschoten als Leiden tweezijdig gemaakt worden. Dat scheelt veel kruisingen van fietsers uit
onze wijk met de Voorschoterweg. Ook wordt er ruimte gezocht om een voetpad vanuit onze wijk
naar de bushalte te financieren en om het asfalt van het Delftse Jaagpad te vernieuwen. Alleen als
tegelijkertijd de overzijde van de kruising wordt aangepakt zal waarschijnlijk gekozen worden voor
het laten vervallen van de fietserskruising aan de Leidse zijde. De fietserskruising aan de
Voorschoterkant wordt dan natuurlijk tweezijdig gemaakt. Dat is zowel vanuit het oogpunt van
verkeersveiligheid als van bevordering van de doorstroming op de Voorschoterweg en doorstroming
vanuit onze wijk met de auto te billijken.

Voortgang McDonalds en KPN
Er zijn vele zienswijzen ingediend over de komst van beide ondernemingen en de noodzakelijke en
samenhangende aanpassing van de verkeerssituatie aan de kruising met de Voorschoterweg. Na de
zomer zal het College een standpunt innemen en degenen die een zienswijze hebben ingediend de
gelegenheid geven om hun standpunten uit een te zetten. Het heeft er alle schijn van dat over de
komst van de KPN spoedig een definitief besluit genomen kan worden. Dat geldt niet voor de komst
van de McDonalds. Dat besluit zal door het College eerst worden voorgelegd aan de Raad. Dat wordt
zeker over het zomerreces heen getild.

Groot onderhoud Voorschoterweg
Zoals gezegd heeft de provincie in 2015 groot onderhoud gepland aan de Voorschoterweg. Dat zal
natuurlijk enige overlast met zich meebrengen voor ons en hopelijk zullen die werkzaamheden
plaatsvinden in de zomerperiode. Goed nieuws is dat er ZOAB (zeer open asfaltbeton) zal worden
aangebracht, waardoor de geluidsoverlast voor onze wijk zal afnemen.

Rijnlandroute
Er is begonnen met de aanbesteding van de Rijnlandroute. De eerste spa zal waarschijnlijk niet voor
2018 de grond in gaan. Pas als enige ervaring is opgedaan met die nieuwe situatie zal de provincie
besluiten of het nodig is of er aanpassingen worden gedaan aan de bruggen in de Voorschoterweg en
de eventuele verbreding van de Europaweg. Dat kan dus zomaar nog tien jaar gaan duren….

Onderzoek brugtijden
Er loopt op verzoek van de ondernemersverenigingen een onderzoek naar de mogelijkheid om de
openingstijden van de bruggen in ons deel van Leiden (waaronder natuurlijk de Lammebrug) sterker
te reguleren. Dit onderzoek is waarschijnlijk na de zomer gereed. Wordt vervolgd.

Kap bomen
Zoals iedereen wel zal zijn opgevallen, is een aantal monumentale bomen op het terrein voor de
toekomstige KPN gekapt. Dit had te maken met de vernieuwing van een drukleiding van Dunea en
staat dus los van de komst van KPN en McDonalds.

Nieuw zwembad bij De Vliet
Het 5-meibad is verouderd en zal nieuwgebouwd moeten worden. Er worden momenteel drie
locaties onderzocht: twee op het parkeerterrein van Zwembad De Vliet, direct tegen onze wijk aan

(de een deels op de plek van de badhokjes, de ander daarnaast) en een op de plek waar vorig jaar het
Scyllagebouw is geopend. Alleen op die laatste plek is het mogelijk de wens van de verenigingen te
vervullen om een 50 meter-bad te bouwen. Maar omdat dan het Scyllapand zal moeten worden
verplaatst pakt dat ruim duurder uit dan de beide andere locaties. De wijkvereniging houdt de vinger
aan de pols om zoveel mogelijk te voorkomen dat met name bewoners uit de HKstraat en sommige
bewoners van het DJpad in het zicht belemmerd wordt door het nieuw te bouwen zwembad.

Buurtborrel op 7 september
Noteer in uw agenda: zondag 7 september om 16.00 uur buurtborrel aan de haven. Het concept is
hetzelfde als vorig jaar: iedereen neemt zijn eigen eten mee. Het drinken wordt u, tot een bepaald
budget, aangeboden door de wijkvereniging. Voor de aankleding van de locatie wordt door de
wijkvereniging en vrijwilligers gezorgd.

Plantenbakken aan de haven
Enkele dames uit de Toren hebben de plantenbakken aan de haven ontdaan van onkruid en voorzien
van nieuwe kleurige plantjes. Vanuit de wijkvereniging vragen wij u, en dan vooral de bewoners van
de EKkade, om zo nu en dan deze nieuwe aanplant van water te voorzien. Om het gieteren makkelijk
te maken is er een emmer met een touw vastgemaakt aan/bij de lantaarnpaal. Even de emmer laten
zakken in de haven en de klus is geklaard. De zwemmende kinderen kunnen uiteraard ook de emmer
hanteren.

Contributie
Nog niet van alle leden is de contributie binnen. Willen de leden zo vriendelijk zijn in hun
administratie te kijken of zij de contributie over 2014 al betaald hebben?

Nieuw e-mailadres
Al uw correspondentie met de wijkvereniging , en alle informatie van uw wijkvereniging, wordt vanaf
nu gevoerd via het nieuwe e-mailadres: vlietpoortleiden@gmail.com

