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Jaarvergadering Stichting Wijkcomité Vogelwijk 

 

Verslag maandag 31 mei 2021  
 

 

 

 

Niet live, maar via een Webinar in verband met de regelgeving rond de coronacrisis. Deelnemers 

konden hun vragen via een chat stellen of daar opmerkingen plaatsen (zie pag. 4) 

 

Aanwezig: 25 personen (31 aangemeld), verslag: secretaris Wijkcomité 

 

 

1. Opening en welkom 

Mark Peerdeman, voorzitter van het Wijkcomité, opent de vergadering. 

 

2. Status Wijkcomité en introductie leden 

Mark schetst de status van het Wijkcomité:  

De stichting bestaat sinds 1975 en heeft onder meer als doel:  

• Het instellen, helpen oprichten of coördineren van werkgroepen ter behartigen van een 

zeker belang  

• Het uitbrengen van een wijkkrant 

• Het spreken met de gemeente, instanties, andere wijkverenigingen – door middel van een 

niet vertegenwoordigende bevoegdheid  

• Organiseren en bevorderen van buurtactiviteiten 

 

Het Wijkcomité bestaat uit de volgende leden: 

• Mark Peerdeman; voorzitter en neemt deel aan allerlei projecten. 

• Thera Stam: contacten met de gemeente; vinger aan de pols met betrekking tot activiteiten 

in de politiek en het gemeentebestuur; verkeersplannen en bouwprojecten die invloed 

hebben op de wijk; Endegeest en dus ook op het bestuur van Oegstgeest.  

• Dick de Vos: bewaakt het welzijn van alle groen en de natuurlijke aspecten van de wijk; 

ervaring met de regelgeving; zeer ruime ervaring als ex raadslid.  

• Edward Iemenschot: penningmeester; (samen met Cees) vanuit het Wijkcomité deelnemer in 

een groep wijkbewoners die met de gemeente wil komen tot optimalisatie van de 

herinrichtingsplannen. 

• Cees Meijer: secretaris; veel bestuurlijke ervaring; samen met Edward deelnemer in de 

werkgroep herinrichtingsplannen; contactpersoon voor de andere wijkverenigingen; 

communicatie, perscontacten, social media; Nieuwsbrief (mailtje naar 

secretaris@vogelwijk.nl en je krijgt hem vanzelf in je mailbox) 

 

Vind je het ook leuk om je nuttig te maken voor onze mooie Vogelwijk, meld je dan aan als lid van 

het Wijkcomité bij secretaris@vogelwijk.nl 

 

Klik hier voor de presentatie van Mark Peerdeman.  

  

mailto:secretaris@vogelwijk.nl
https://www.dropbox.com/s/sgmstuu733akd6b/Presentatie%20voorzitter%20Wijkcomit%C3%A9.pdf?dl=0
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3. Verslag activiteiten 2020 

Helaas konden veel activiteiten door de coronamaatregelen niet doorgaan, zoals de jaarvergadering, 

het wijkfeest, de opruimactie in het Bos van Bosman + pannenkoeken en de nieuwjaarsborrel. 

Maar gelukkig heeft niet alles stilgestaan. Zo hebben we nu een volledig vernieuwde website. Joke 

Ouwehand (tevens secretaris van Vogelwijk Energiezuinig) heeft hier hard aan gewerkt, samen met 

Kees van der Aarsen voor de technische ondersteuning. Deze website willen we laten uitgroeien tot 

een volwaardige partner van de gedrukte Praatvogel: we denken dat we met de combinatie website, 

nieuwsbrief, Praatvogel en social media in staat zijn informatie sneller en eenvoudiger met jullie 

allemaal te delen. Kijk voor het laatste nieuws regelmatig op de website https://leiden.vogelwijk.nl/ 

Hier vind je ook de verslagen van onze overleggen met de gemeente. 

Verder brengen we regelmatig een digitale Nieuwsbrief uit. Nog niet geabonneerd? Meld je bij 

secretaris@vogelwijk.nl  

En natuurlijk valt er eenmaal in het kwartaal een Praatvogel bij iedereen in de bus. Rutger Hagen is 

onafhankelijk eindredacteur en Mark Peerdeman en Cees Meijer zijn redactieleden. Bijdragen zijn 

welkom, stuur deze naar redactie@vogelwijk.nl 

 

Tot slot proberen we een herdruk van het boek met de geschiedenis van onze wijk te realiseren: De 

Vogelwijk -Een geschiedenis van een Leidse buurt. We hebben daarover al gesproken met de 

eindredacteur van de eerste editie, Hans Dirken en Cees Meijer is bezig met fondsenwerving en is in 

overleg met een uitgever. 

 

4. Lopende dossiers  

Endegeest  

Vorig jaar zijn we intensief bezig geweest met de plannen van de gemeente Oegstgeest, waar een 

nieuw bestemmingsplan komt voor het gebied Endegeest. Dit is een zeer complex dossier dat zich 

nog steeds voortsleept. Vanuit de Vogelwijk proberen we de natuur en ecologie van het gebied 

zoveel mogelijk te beschermen en proberen we eventuele woningbouw in het gebied te beïnvloeden 

en/of te minimaliseren. Verder proberen we sluipverkeer door onze wijk, ten gevolge van de 

ontwikkeling van dit gebied, te minimaliseren.  

 

Hoogbouw Bio Sciencepark en studentenflats 

Ook proberen we invloed uit te oefenen op de gemeente om zo min mogelijk hoogbouw te krijgen in 

de direct aangrenzende wijken. 

 

Verkeersplannen  

We houden de ontwikkeling van verkeersplannen in onze directe omgeving in de gaten en proberen 

een integrale aanpak te promoten, zeker waar het verkeer rond de Posthofrotonde, de 

Rijnsburgerweg en de Wassenaarseweg betreft. Dit om te voorkomen dat maatregelen die daar 

worden genomen, zich vertalen in sluipverkeer in onze wijk. We hebben hierover regulier overleg 

met de gemeente.  

 

Natuurbehoud  

Het Wijkcomité houdt zich ook actief bezig met het natuurbehoud in de wijk en de aangrenzende 

natuurgebieden: Land van Bremmer, Bos van Bosman enz. 

 

  

https://leiden.vogelwijk.nl/
mailto:secretaris@vogelwijk.nl
mailto:redactie@vogelwijk.nl
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Omgevingsvisie 2040 

Ook hebben we ongeveer twee weken geleden ingesproken tegen het voornemen van de gemeente 

onze wijk de classificeren als ‘stads en levendig’, zoals voorgesteld in de gebiedsvisie leiden 2040. Wij 

hebben aangegeven dat ‘groen en luw’ veel beter past bij onze wijk.  

Klik hier voor onze inspraakreactie 

We hebben nog geen reactie van de gemeente gehad, maar mocht deze komen, dan zetten we deze 

natuurlijk op de website www.leiden.vogelwijk.nl 

 

Aan de volgende drie dossiers hebben we in de vergadering iets meer tijd aan besteed: 

Verkamering en woonvorming 

Binnen enkele maanden zijn al twee eengezinswoningen aan commerciële partijen verkocht, die deze 

willen ombouwen tot drie zelfstandige wooneenheden en zelfs tot vijf zelfstandige wooneenheden in 

één pand. Het gemeentelijk beleid stelt geen maximum of quotum voor het aantal van dit soort 

woningvorming in de wijk. Voor verkamering is er een quotum van 5% per straat, maar voor 

woningvorming is geen maximum gesteld. Dit in tegenstelling tot gemeenten als Den Haag en 

Utrecht, waar dit wel wordt gedaan. Wij vinden dat dit beleid niet deugt, want het zet het leefklimaat 

in de wijk onder druk. We doen daarom ons best de politiek te beïnvloeden, zodat dit beleid wordt 

aangepast. Helaas hebben de mensen die naast deze twee panden wonen daar niets meer aan, maar 

we hopen te voorkomen dat dit zich over de wijk uitbreidt. 14 juni is er weer een raadsvergadering 

van de commissie stedelijke ontwikkeling over dit onderwerp en daar zullen we als wijkvereniging 

onze bezwaren inspreken. 

Klik hier voor onze brief over de verkamering c.a. aan het college 

 

Stand van zaken vervanging riolering en herinrichting wijk 

Klik hier voor de videoboodschap Wethouder Ashley North, Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer 

Openbare Ruimte.  

Klik hier voor de presentatie van David van Zanten, projectmanager rioolvervanging en herinrichting 

openbare ruimte.   

 

Activiteiten stichting Vogelwijk Energiezuinig 

Klik hier voor de presentatie van Els de Hullu, voorzitter Vogelwijk Energiezuinig.   

 

5. Financiën 

Presentatie Edward Iemenschot, penningmeester Wijkcomité. Klik hier voor de jaarrekening en de 

begroting.  

De kascommissie, bestaande uit Fred Husken en Wim Reinders, gaan akkoord met het in 2020 

gevoerde financiële beleid en verlenen het wijkcomité decharge.  

Klik hier voor de Verklaring kascommissieleden. 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/s/iz45yna131hqvcc/Inspraakreactie-Omgevingsvisie%20Leiden%202040-Vogelwijk.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztr3um0j6uj1d5f/brief-college-beleid-verkamering-vorming-20210306.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbw19618xtcers2/videoboodschap%20wethouder%20North.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbw19618xtcers2/videoboodschap%20wethouder%20North.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1m7z6372rost46b/Presentatie%20projectmanager%20gemeente.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1m7z6372rost46b/Presentatie%20projectmanager%20gemeente.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3ueg6pqsayvrmw/presentatie%20VE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qk98n8hxmfx9xi9/Realisatie%20en%20begroting.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qk98n8hxmfx9xi9/Realisatie%20en%20begroting.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zt21bw7928phg7k/Verklaring%20kascommissieleden.pdf?dl=0
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6. Wijkfeest annex Energiemarkt  

Op 4 september 2021 (laatste zaterdag zomervakantie) organiseren we samen met Vogelwijk 

Energiezuinig een wijkfeest annex energiemarkt. In een aantal marktkramen op het centrale veld 

wordt duurzaamheid gepromoot en ook de gemeente heeft een informatiestand. Natuurlijk is er een 

springkussen voor de kleintjes, zijn er zelfgemaakte gerechten en ook de estafetteloop kan weer 

worden gehouden. Maar ook andere activiteiten zijn welkom: verenigingen die iets willen laten zien 

of horen, hobby’s, van alles. Als je ideeën hebt of iets wilt doen, of wilt helpen, laat het vooral horen! 

Heb je een leuk initiatief en wil je dit met de wijk delen: laat het weten aan secretaris@vogelwijk.nl 

  

file:///C:/Users/Eigenaar/Dropbox/Vogelwijk/Jaarvergadering%20Vogelwijk/2021/Verslag/secretaris@vogelwijk.nl
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Chats tijdens de jaarvergadering 2021 
 

 

Verkamering en Woningvorming 

• Ik heb daar een vraag over: ik kreeg een brief over Lijsterstraat 14, daartegen kan ik nog bezwaar 

maken. Heeft dat nog zin? Of is dit een ‘done deal’ 

• Hoe zit het met het aantal P-plaatsen per appartement bij verkamering?  

• De bewoners krijgen geen parkeervergunning  

• In de brief die ik kreeg stond dat er voor bewoners van dit huis geen parkeervergunning zal 

worden verleend maar dat dat ‘in de openbare ruimte wordt opgelost’ 

• Dan gaan ze uit van voldoende parkeerruimte. Vreemd! 

• Hebben ze wel een auto? Ik zou de betreffende gemeente bellen. 

• Voor zover ik weet is de bezwaartermijn voor Lijsterstraat inderdaad nog open. Het is daarmee 

nog geen done deal. 

• Ligt aan de periode na de vergunningsverlening. klopt, betreft 6 weken 

• Is het zinvol om dat dan alsnog te doen? Onder het motto; hoe meer bezwaren hoe beter?’  

• Ik denk van wel. als het niet werkt niet erg toch! Je kan ook bellen en vragen waarom de 

vergunning is verleend. 

• Ik heb nog tot 2 juni de tijd 

• Vergeet niet de te verwachten parkeerdruk mee te nemen in een bezwaar 

• Ik heb een andere vraag hierover: ik heb bezwaar gemaakt tegen het opsplitsen in de 

Leeuwerikstraat maar ik heb geen bericht van ontvangst van de gemeente gehad. Dat moet toch 

wel? Moet ik erachteraan? 

 

Herinrichting wijk  

• Het riool snap ik, dat moet vervangen worden. Waarom al de rest van de maatregelen? Wat is de 

zin daarvan? 

• Als het gaat over participatie, hebben we het dan over co-creatie? Of worden onze opmerkingen 

‘meegenomen’? 

• Dan toch nog de vraag, zijn we geraadpleegd en worden we bedankt voor de input, of dragen 

onze voorstellen ook echt bij aan de optimalisatie van de plannen en is er sprake van co-creatie. 

• Gemeente: juist door de extra werksessies met het wijkcomité zijn er aanzienlijke wijzigingen op 

het voorlopig ontwerp verwerkt. Dus het heeft zeker nut gehad. 

• Wat doet de gemeente met onze opmerkingen op de plannen?  

• Gemeente: de opmerkingen gaan we verzamelen en gaan we per thema clusteren en 

beantwoorden, waarvan de resultaten straks op doemee komt te staan. 

 

Zie ook de verslagen van de Werksessies op onze website www.leiden.vogelwijk.nl 

 

  

http://www.vogelwijk.nl/
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Nachtegaallaan 

• Hoe is de stand van zaken ten aanzien van het voornemen de Nachtegaallaan af te sluiten voor 

autoverkeer. 

• Gemeente Er zijn twee varianten voor de ontsluiting van de Nachtegaallaan uitgewerkt die straks 

op doemee in de vorm van een enquête wordt voorgesteld. De ene variant met auto ontsluiting 

en de andere zonder. 

• Ik heb begrepen dat er een enquête gehouden wordt onder niet bewoners vd Vogelwijk over het 

afsluiten vd Nachtegaallaan.  

• Gemeente: Het klopt dat er een enquête wordt uitgezet niet alleen bij de bewoners van de 

Vogelwijk maar ook voor de verkeersdeelnemers (fietsers) die gebruik maken van de 

Nachtegaallaan. In de enquête kan straks de voorkeur voor de ontsluiting worden aangegeven. 

• Dat is toch gek, natuurlijk zijn de fietsers voor afsluiting voor auto's. Zo'n enquête onder fietsers is 

een open deur. Daar willen jullie toch niet mee scoren???? 

• Gemeente: Waarom is dat gek. De Nachtegaallaan is een doorlopende fietsroute in het 

fietsnetwerk waar de gemeenteraad aandacht voor heeft om dit voor fietsers te verbeteren. 

• Is dit democratie? En hoe weet je welke verkeersdeelnemers er gebruik maken van de 

Nachtegaallaan. 

• Het is gek om 2 redenen. 1e doorgaande fietsers zijn geen bewoners, hebben alleen maar belang 

bij autovrij zijn. 2e Bewoners horen de doorslag te geven, niet mensen die volstrekt geen ander 

belang hebben dan fietsen over de Nachtegaallaan 

• Gemeente: Bij de enquête kan worden aangeven of je in de wijk woont of niet. Zo zijn er ook 

wijkbewoners die hun voorkeur hebben voor de variant zonder auto ontsluiting 

• Gemeente: De uitkomsten van de enquête wordt samen met de varianten voorgelegd in het 

uitvoeringsbesluit en aan de Raad aangeboden 

• Natuurlijk, maar gaat straks de algemene meerderheid de beslissing forceren of luisteren jullie 

naar de mening van de bewoners die in grote meerderheid hebben aangegeven dit niet te willen? 

• Je opmerking riekt ernaar dat de beslissing eigenlijk al is genomen. 

• Gemeente: Nee juist niet, de gemeenteraad gaat hier over beslissen. 

• Dat is democratie, de vertegenwoordiger van de gemeente is ‘slechts’ de boodschapper. 

• Ik weet niet wat je bedoelt. Is democratie de passerende fietser mee te laten beslissen???? 

• Democratie is dat uiteindelijk de gekozen gemeenteraad hierover beslist. 

• Met rekening houden met minderheden?  

• Ik voel me in de hoek gedrukt van een minderheid, terwijl verreweg de meeste bewoners tegen 

afsluiting van de Nachtegaallaan zijn. 

• Zijn wij er voor de gemeenteraad of is de gemeenteraad er voor ons? 

• Dan geldt weer; hoeveel invloed hebben de bewoners eigenlijk op de invulling van het 

uiteindelijke plan? 

• Gemeente: Veel dat heb je kunnen zien bij de enquête over wel of geen fietsstraat. Hier heeft 69% 

gekozen voor een normale straat, wat door de wethouder is overgenomen, maar waar de raad bij 

het uitvoeringsbesluit nog over moet besluiten 

• Is het mogelijk om aan data uit de simulatietoetsen te komen uit het RVMK-model, een 

dynamisch model waarin o.m. voor 2030 de verkeersdoorstroming is getoetst ook rond de 

Vogelwijk. 

• Gemeente deze vraag staat uit bij de beleidsmedewerkers verkeer. Maar nog geen reactie op 

ontvangen. 
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Parkeerdruk 

• Gemeente Voor wat betreft de parkeerdruk zijn we in overleg met de werkgroep/Wijkcomité 

Vogelwijk om te zoeken naar zoveel mogelijk parkeervakken in de wijk waarbij we rekening 

houden met het behoud van de bestaande bomen. Te smalle straten zoals de Roodborststraat en 

de Merelstraat wordt de rijbaan naar 3,8 verbreed. 

• Woningen splitsen in appartementen helpt daaraan niet 

 

Geschiedenis Vogelwijk 

• Hebben we plannen om (opnieuw) een boekje Vogelwijk uit te brengen? 

• inderdaad is het Wijkcomité bezig met subsidies voor een heruitgave. We hebben hierover ook al 

gesproken met de vorige eindredacteur van het boekje.  

• Wat leuk! 

 

Algemeen 

• Heel veel dank voor het Wijkcomité voor hun enorme inzet. Ga zo door! 

• Ook dank aan de presentatoren. 

• Overigens nog complimenten voor de (professionele) enquête die door het wijkcomité is 

gehouden over het inrichtingsplan van de gemeente. 

• Uitstekend voorbeeld van bewonersparticipatie.  

• Zeker, mee eens en nu maar duimen dat het serieus genomen wordt 

• Bedankt voor de duidelijke presentaties en uiteenzettingen! 

• Dank voor de bijeenkomst 

• Dank aan alle sprekers. Kijk vooral regelmatig op de website! 

• herhaling voor bewoners van de nieuwbouw: a.s. woensdag is het Webinar van het Duurzaam 

Bouwloket voor jullie woningen. 


