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De wijkvereniging Noordvest- Molenbuurt richt zich op de belangenbehartiging van de wijkbewoners
Deze uitnodiging ontvangt u als bewoner van de wijk Noordvest- Molenbuurt.
De Gemeente Leiden heeft diverse projecten gepland in onze wijk; vrijwilligers van de wijkvereniging
zijn hierover in gesprek met de gemeente. Over de status van drie initiatieven willen we u deze avond
informeren en ook uw mening vragen om u beter te kunnen vertegenwoordigen.
Herinrichting Langegracht
Een vertegenwoordiging van de wijkvereniging is vanaf 2014 via klankbordbijeenkomsten in gesprek
met de gemeente Leiden over de herinrichting van de Langegracht t.b.v. het Hoogwaardig Openbaar
Vervoer.
Er is destijds aan de wijkbewoners gevraagd waar de vertegenwoordigers van de wijk zich bij deze
herinrichting voor in zouden moeten zetten. U heeft toen aangegeven: behoud van groen/bomen,
luchtkwaliteit (fijnstof), geluidsoverlast en verkeersveiligheid. We hebben ons dus hard gemaakt voor
het behoud van de bomen langs de Langegracht, de groene middenberm en diverse onderzoeken t.a.v.
luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
Inmiddels is de gemeente op het punt aangekomen dat er besloten moet worden over hoe de
Langegracht in 2020 ingericht gaat worden, daarvoor worden diverse alternatieve ontwerpen
voorgelegd. Wij willen u graag informeren over wat er de afgelopen jaren gebeurd is en ook toetsen of
we u nog steeds op de juiste manier vertegenwoordigen.
Gouden Balbrug
Als onderdeel van mobiliteit en bereikbaarheid heeft het nieuwe College van B&W besloten extra geld
te reserveren voor een nieuwe Gouden Balbrug. In 2017 heeft de gemeente een haalbaarheidsstudie
laten uitwerken, waarbij een extra vaarroute voor sloepen en rondvaartboten via de Korte Mare de
belangrijkste eis is. De Gouden Balbrug is nu als duiker een obstakel in de vaarroute. Naar idee van de
wijkvereniging geeft de studie geen afdoende oplossing voor de afvoer van hemelwater bij hoosbuien
en leidt de gekozen variant tot een verslechtering van de verkeersveiligheid. Om de verkeerssituatie te
verbeteren suggereerde de gemeente onlangs een verkeerscirculatieplan waarin de Korte Mare voor
auto’s wordt afgesloten. We willen graag met u over een nieuwe Gouden Balbrug in discussie.
Energiepark en omgeving: denk mee over de toekomst van onze buurt
Het nieuw College van B&W heeft de planvorming voor het Energiepark (met de MeijerBergman
Erfgoed Groep) stopgezet. Direct na de herfstvakantie zal de gemeente nu een participatietraject
starten en op basis van de uitkomsten een gebiedsvisie voor het Energiepark & omgeving opstellen en
aan de Gemeenteraad voorleggen. Deze gebiedsvisie wordt de basis voor planvorming voor het
Energiepark en omgeving. Gedurende het participatieproces wil de Gemeente in discussie met
bewoners, de Binnenvest, de Politie, de woningcorporaties, de cultuursector, horecaondernemers etc.
aan de hand van vijf thema’s: Leefbaarheid & Sociale Veiligheid, Groen & Duurzaamheid, Woningbouw,
Cultuur & Horeca & Economie en Bereikbaarheid & Parkeren. Wij willen u graag informeren over de
opzet van dit participatieproces en uitleggen hoe u kunt participeren en meedenken over een
toekomstvisie voor onze buurt.

