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Dit is een gezamenlijke uitgave van
het Wijkcomité Vogelwijk en
Vogelwijk Energiezuinig

Vervanging riolering en herinrichting openbare ruimte

De riolering in de Vogelwijk en in delen van de Raadsherenbuurt is ongeveer 45 jaar oud en moet
vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden.
Het Wijkcomité Vogelwijk en Vogelwijk Energiezuinig trekken hierin gezamenlijk op, gezien de vele
raakvlakken en gezamenlijke belangen. Hierbij informeren we jullie over de laatste stand van zaken.

In de “Nota van Uitgangspunten rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte Vogelwijk-
Raadsherenbuurt” zijn de ontwerp- en beleidsuitgangspunten geformuleerd. Vogelwijk Energiezuinig laat
onderzoek doen naar de mogelijkheden om de vernieuwing van de riolering zo mogelijk te combineren
met de aanleg van een warmtenet. 

De Nota is op 21 april jl behandeld in de raadscommissie
Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Zowel het Wijkcomité
Vogelwijk als Vogelwijk Energiezuinig hebben toen
inspraakreacties gestuurd, in de hoop dat onze belangen
in de besluitvorming zijn/worden meegewogen.

Klik hier voor de inspraakreactie van het Wijkcomité
en voor de inspraakreactie van Vogelwijk Energiezuinig.
Inmiddels is het kaderbesluit in de raadsvergadering van
23 april jl. vastgesteld.

Klik hier voor de beantwoording van de gemeente op de inspraakreactie van het Wijkcomité.
Klik hier voor de beantwoording van de gemeente op de inspraakreactie van Vogelwijk Energiezuinig. 

We hebben regelmatig overleg met de gemeente Leiden over de vorderingen van het project. Daarnaast
informeert Vogelwijk Energiezuinig de gemeente over de resultaten van het onderzoek dat zij laat
uitvoeren naar alternatieve warmtevoorzieningen voor de wijk, om na te gaan of een combinatie van
werkzaamheden mogelijk is.

We houden jullie op de hoogte van de vorderingen. We hebben de gemeente Leiden - in de persoon van
David van Zanten - bereid gevonden om in deze nieuwsbrief een toelichting te geven op het proces. 

https://mailchi.mp/ffae6b642741/nieuwsbrief-vogelwijk-energiezuinig-1483537?e=[UNIQID]
https://energiezuinig.vogelwijk.nl/wp-content/uploads/2020/05/200028_Bijlage_1_NvU_kaderbesluit_Vogelwijk_en_Raadsherenbuurt_-_Kopi%C3%ABren.pdf
https://mcusercontent.com/445ea4a22b/files/08d462cb-32ad-47b4-af26-4410b4cf443a/Inspraak_Kaderbesluit_Vogelwijk.01.pdf
https://mcusercontent.com/445ea4a22b/files/293beebb-bce7-444e-904b-4deeaf327244/Inspraak_Kaderbesluit_Vogelwijk_3.01.pdf
https://mcusercontent.com/445ea4a22b/files/293beebb-bce7-444e-904b-4deeaf327244/Inspraak_Kaderbesluit_Vogelwijk_3.01.pdf
https://mcusercontent.com/445ea4a22b/files/293beebb-bce7-444e-904b-4deeaf327244/Inspraak_Kaderbesluit_Vogelwijk_3.01.pdf
https://mcusercontent.com/445ea4a22b/files/0d70e8ea-47ea-46b8-b7a2-2c19a3f5a41d/1._Beantwoording_inspraakreactie_wijkcomite_Vogelwijk.pdf
https://mcusercontent.com/445ea4a22b/files/4c612a75-601b-4f2f-bc8c-f12d18bf7c46/4._Beantwoording_inspraakreactie_Stichting_Vogelwijk_Energiezuinig.01.pdf


Toelichting door de gemeente Leiden - David van Zanten

Beste bewoners van de Vogelwijk,

Ik zal mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam
is David van Zanten, namens de gemeente
Leiden de projectmanager van het project
“Rioolvervanging en herinrichting openbare
ruimte Vogelwijk – Raadsherenbuurt”. De
gemeente gaat in uw wijk de riolering
vervangen. Daarnaast reserveren we ruimte in
de ondergrond voor een toekomstig energienet.
De stichting Vogelwijk Energiezuinig
onderzoekt of we tegelijk met de vernieuwing
van de riolering een nieuw energienet kunnen aanleggen.

Omdat de straten voor de vernieuwing van de riolering toch open moeten, willen we meteen de straten, de
trottoirs en het groen vernieuwen en klimaatadaptatief inrichten. De afgelopen tijd heeft de gemeente een
aantal onderzoeken in uw wijk gedaan, die ons helpen om dit project goed voor te bereiden. Aankomende
maanden gaan we het ontwerp voor de inrichting van de wijken verder uitwerken, waarbij we u als
bewoners door middel van digitale participatie willen laten meedenken. De uitvoering van het project duurt
2 jaar en zal medio 2021 starten en medio 2023 gereed zijn. Het was de bedoeling om u op een
bewonersavond over dit project te informeren, maar door de maatregelen rond het coronavirus kon en kan
dit voorlopig niet doorgaan.
 
Kaderbesluit is vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 23 april het kaderbesluit Vogelwijk – Raadsherenbuurt vastgesteld. In dit
besluit staan de kaders voor het project. Vanuit deze kaders is een ontwerp opgesteld dat we aan u willen
voorleggen. Wij horen graag van u als bewoners wat u goed vindt in de wijk qua inrichting en waar
verbeteringen mogelijk zijn. Omdat de hele wijk op de schop gaat, krijgt u de kans om deze verbeteringen
met ons te bespreken, zodat we ze mogelijk op kunnen nemen in het ontwerp.
 
Wilt u meedenken?
Het is niet gemakkelijk om tijdens de coronacrisis met elkaar in gesprek te gaan. Om u toch verder te
informeren is vanaf volgende week het project te zien op de projectpagina op de website van de
gemeente Leiden. Vanaf de homepage kunt u zoeken op Vogelwijk en dan komt u op de pagina ‘Riolen,
straten en groen Vogelwijk – Raadsherenbuurt’. Hier zijn het schetsontwerp en de nota van
uitgangspunten, de planning en de veelgestelde vragen in te zien.
Daarnaast ontvangt u in week 23 (begin juni) een uitnodiging om deel te nemen aan de digitale
burgerparticipatie via het platform doemee.leiden.nl. Hier kunt u twee weken lang reageren op het
ontwerp en uw ideeën en verbeteringen voor de wijk aandragen. Het leuke is dat de opmerkingen voor
alle bewoners te zien zijn en dat u op elkaar kunt te reageren.
                                                                                                                                                                
Ik hoop dat u met ons wilt meedenken, zodat we samen de Vogelwijk tot een mooie, duurzame en
toekomstbestendige wijk kunnen maken.
 
Met vriendelijke groet,
David van Zanten

Ons e-mail adres is: 
energiezuinig@vogelwijk.nl

https://doemee.leiden.nl/nl-NL/
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