
Aan: 

De gemeente Leiden 

t.a.v Rosseel van den Broek 

Programmamanager 

 

Geachte mevrouw/ heer Van den Broek, 

Verschillende bewoners van de Zoeterwoudseweg hebben zich voorbereid op de 

participatiebijeenkomst d.d. 15 november 2018 over het project Watergeuskade. U 

heeft ons in uw brief van 2 november 2018 uitgenodigd om mee te denken in de 

verdere ontwikkeling van de plannen. Als bewoners denken we heel graag mee en 

zien woningbouw  als een kans voor verbetering van de omgeving. Punten die wij 

belangrijk vinden hebben we voor u op papier gezet. 

 Omwonenden willen betrokken worden bij de hoogte van de nieuwe 

gebouwen. De huidige bewoners van de Zoeterwoudseweg hebben de zon aan 

het eind van de dag aan de voorzijde van huis. Een plek waar veel bewoners 

eind van de middag of in de avond regelmatig zitten. Hier wordt heel veel 

waarde aan gehecht. Omwonenden zien in de plannen dan ook graag terug 

dat er ook in de nieuwe situatie nog steeds kan worden genoten van de zon. Zo 

heeft het ook de voorkeur om aan de kant van de weg bijvoorbeeld 

eensgezinswoningen te bouwen en geen hoogbouw en in ieder geval geen 

bouw hoger dan genoemd in het huidige bestemmingsplan. 

 Bedrijven die onder de nieuw te bouwen woningen komen, zijn kleinschalig i.v.m. 

verkeer, veiligheid en parkeren. In de huidige situatie leidt dit momenteel tot zeer 

ongewenste situaties en meer en meer irritaties. 

 Parkeren voor alle bewoners (huidige en nieuwe) is goed geregeld. 

 Sluipverkeer vanuit Churchilllaan wordt beperkt/voorkomen. 

 De Zoeterwoudseweg wordt een 30 km zone. 

 Goed mobiliteitsplan voor autos’ en fietsers / ontsluiting van de wijk, ook tijdens 

de bouw 

 Er wordt niet geheid bij de bouw, maar voor oplossingen gekozen die trillingen in 

bestaande woningbouw voorkomen. Dit omdat er nu diverse huizen zijn die 

schade ondervinden van het trillingen door bussen en ander zwaar verkeer door 

de straat. Tevens maken we graag afspraken om trillingen te meten tijdens 

bouw. 

 Graag spreken we af dat er foto’s van bestaande huizen voor en na bouwen 

worden gemaakt en metingen / onderzoek wordt verricht om eventuele schade 

tijdens bouwperiode vast te stellen. 

 Omwonenden zien graag dat er in de plannen plaats komt voor een wandelpad 

langs het water (de kade) en dat de huidige brede stoepen behouden blijven. 

 Omwonenden zijn geïnteresseerd in een eerste keus / mogelijkheid om een 

nieuw huis / appartement te kopen. 

 Omwonenden zien in de nieuwe plannen graag ruimte terug voor (een) 

speeltuin(en) een doorgaande fiets- en wandelroute en groen zoals groen op 

daken evenals voldoende afwatering. Tevens hechten omwonenden aan 

klimaat neutraal bouwen / wonen. Andere ideeën zijn een Tiny forrest of een 

passantenhaven. 



 Eerder heeft u omwonenden gevraagd mee te denken over de invulling van de 

bedrijven. Omwonenden zien een goede plek voor bijvoorbeeld terrasjes aan 

water. 

 Omwonenden worden voor definitieve belsuitvorming en tijdens de ontwikkeling 

/ bouw steeds tijdig geïnformeerd, met de noot dat we het prettig en praktisch 

vinden als participatiebijeenkomsten worden gepland vanaf 19.00 uur 

 Omwonenden zien vooraf graag een goed plan over hoe de overlast van 

bouwverkeer tijdens de lange bouwperiode zoveel mogelijk kan worden 

voorkomen. 

 Omwonenden willen graag met u in gesprek over wat voor woningen er worden 

gebouwd en vooral voor welke doelgroep.  

 Vooraf maken we in overleg afspraken over hoe we tijdens de bouwperiode 

kunnen zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie voor omwonenden en 

verkeer. 

 In de plannen voor de nieuwe ontwikkeling wordt er goed gekeken naar de 

hoeveelheid verkeer en de verkeersveiligheid. De huidige situatie is wat 

omwonenden betreft ongewenst. 

Voor tijdens de bouw spreken we als omwonenden graag het volgende af: 

 De bouwwerkzaamheden starten niet voor 07.30 uur in de ochtend 

 We maken goede afspraken over bouwwerkzaamheden in het weekend. Indien 

er tijdens weekenden dient te worden gewerkt, wordt dit ruim van tevoren 

aangekondigd. 

 Tijdens de gehele bouwperiode is er 1 contactpersoon / 06 nummer waar 

omwonenden directe klachten / bijzonderheden kunnen melden 

 Omwonenden worden met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van de 

bouw. 

 

Naast al deze punten ten aanzien van project Watergeuskade laten wij met klem 

weten dat er noodzaak is in het opknappen van het wegdek op de 

Zoeterwoudseweg. Hierover zijn verschillende omwonenden al jaren in gesprek met 

de gemeente. Het onderhoud kan wat ons betreft niet wachten op dit project. 

Graag vernemen we uw reactie op onze punten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dineke, José, Babette, Jobien, Els, Els, Tim, Tara, Lydia, Marco en Nadine huidige 

bewoners van de Zoeterwoudseweg 


