Uitnodiging voor de Zoom-bijeenkomst
over vernieuwing openbare ruimte Raadsherenbuurt
Datum: maandag 12 april 2021 om 19:00 uur, via Zoom.
Voor aanmelden zie het kader op de volgende pagina.

Beste Buurtgenoten,
In de Raadsherenbuurt (en in de Vogelwijk) is de gemeente voornemens de riolering te
vervangen en de openbare ruimte te vernieuwen en te vergroenen. Naar verwachting zullen
deze plannen gevolgen hebben voor verschillende aspecten van de inrichting van onze wijk.
De veranderingen zullen per straat verschillen en de impact zal variëren afhankelijk van de
behoefte van bewoners.
Het bestuur vindt het belangrijk dat alle buurtgenoten goed geïnformeerd zijn en dat de
inspraak goed doorkomt bij de gemeente. Op https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-endoe-mee/ (Project: Vernieuwing Riolering Vogelwijk en Raadsherenbuurt) kunt u zich
informeren over de plannen van de gemeente:
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/vernieuwing-riolering-vogelijwijk-raadsherenbuurt
Namens het bestuur onderhoudt de Werkgroep Herinrichting Straten & Groen contact met
de projectleiding van de gemeente. De Werkgroep (door de gemeente ook wel wijkcomité
Raadsherenbuurt genoemd) is in 2020 ingesteld om de participatie te reguleren. Tijdens de
ALV van 30 maart jl. heeft de Werkgroep aangegeven dat die contacten niet altijd even goed
verlopen, en dat door uitloop van het project de burger-participatie niet goed verloopt. De
Werkgroep heeft daarbij een duidelijk gevoel van urgentie opgeroepen. Nu de gemeente
het tijdpad voor bewonersparticipatie bekend gemaakt heeft, nodigen wij u daarom uit voor
een Zoom-buurtgesprek om de plannen van de gemeente met de Werkgroep te bespreken.
TIJDPAD VAN DE GEMEENTE:
Op 6 april publiceert de gemeente het Voorlopig Ontwerp openbare ruimte
Raadsherenbuurt en Vogelwijk op https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doe-mee/
Op 7 april van 16.30 – 18.00 is er een online presentatie van ‘verkeer en parkeren in de wijk’
(Raadsherenbuurt en Vogelwijk) door de gemeente.
Op 14 april (nieuwe datum!) en 15 april van 19.30 – 21.00 zijn er digitale presentaties van
het Voorlopig Ontwerp voor afzonderlijke straten in onze buurt.
Op 23 april 2021 is vooralsnog de sluiting van deze fase van inspraak.
U kunt zich voor de informatieavonden van 7, 14 en 15 april bij de gemeente aanmelden
door een mail te sturen naar omgevingsmanager Tamara Weber: T.Weber@leiden.nl.

BUURTGESPREK:
Op 12 april organiseert het bestuur van de Vereniging Raadsherenbuurt een speciale digitale
bijeenkomst voor alle bewoners van de Raadsherenbuurt. Tijdens dit gesprek zullen we de
plannen van de gemeente bespreken en proberen tot een reactie te komen. Wij nodigen u
van harte uit om hieraan deel te nemen. De agenda voor deze vergadering zal kort van
tevoren gepubliceerd worden op Nextdoor.

AANMELDEN
Het buurtgesprek vindt plaats op maandag 12 april van 19.00 – 21.00 uur. Om deel te nemen
aan het gesprek vragen wij u om zich uiterlijk 7 april a.s. aan te melden via
webmasterraadsherenbuurt@live.nl. U krijgt dan kort voor de vergadering een Zoom-link
toegestuurd. De call zal vanaf ca. 18.45 uur open zijn.

ENQUETE:
We zullen degenen die zich voor het buurtgesprek aangemeld hebben, ook een korte
digitale enquête sturen met het verzoek die voorafgaand aan het buurtgesprek in te vullen.
Met deze enquête willen we onderzoeken wat de buurt als randvoorwaarden ziet om de
participatie goed te laten verlopen en voor welke onderwerpen wel of geen draagvlak is. De
uitkomsten zullen in het buurtgesprek betrokken worden, zodat we gezamenlijk kaders
kunnen vaststellen voor de contacten van de Werkgroep met de gemeente.
OPROEP:
Om in de komende periode goed beslagen ten ijs te komen in de contacten met de
Gemeente Leiden, is de Werkgroep met spoed op zoek naar een specialist Bestuursrecht,
die in dezen als adviseur kan optreden. Bent u of kent u iemand die hiervoor in aanmerking
komt, wilt u dit dan kenbaar maken aan de voorzitter, via frank@nortierais.demon.nl.

We hopen velen van u tijdens het Zoom-buurtgesprek te zien.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de buurtvereniging van de Raadsherenbuurt:
Paulien, Sylke, Joep, Carien, Barbra, Robbert
webmasterraadsherenbuurt@live.nl

