Historische Vereniging Oud Leiden
Postbus 917
2300 AX Leiden

Leiden, 25 maart 2011

Aan:

Woningcorporatie Portaal
Postbus 375
3900AJ Veenendaal

Onderwerp: behoud waardevol karakter Zeeheldenbuurt te Leiden.
Ons kenmerk:
Geachte Directie,
Op grond van de doelstellingen van onze vereniging bevorderen wij het behoud van het historisch
karakter van Leiden, zoals dit ondermeer tot uitdrukking komt in de stedenbouwkundige en
architectonische aspecten van de stad. Ons aandachtsveld betreft niet alleen de historisch
belangrijke binnenstad, maar het gehele grondgebied van Leiden. Hiertoe horen zeker de
uitbreidingswijken net buiten de singels uit het begin van de vorige eeuw.
Uit berichten uit de pers en door andere informatie zijn wij geattendeerd op het onderzoek, dat u
doet naar de toekomstige mogelijkheden en wenselijkheden van het woningbezit van uw corporatie
in de Zeeheldenbuurt. U sluit hierbij grootschalige sloop en nieuwbouw niet uit.
Wij beschouwen het als onze plicht om het gemeentebestuur van onze visie op de Zeeheldenbuurt
op de hoogte te stellen. Daarnaast menen wij er juist aan te doen ons ook tot U te richten als
instantie die een zeer belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van plannen voor de buurt. Graag
sturen wij U bij dezen een kopie van de brief die wij aan het gemeentebestuur zonden. Daarin is ons
standpunt in korte bewoordingen neergelegd (onder verwijzing naar bestaande rapporten over de
buurt).
Wij hopen, dat deze brief aan het college voor U aanleiding zal zijn te komen tot een keuze voor de
toekomst van uw woningbezit in de Zeeheldenbuurt , waarbij sprake is van respect voor deze
historisch en architectonisch waardevolle en onmisbare schakel in de ring van uitbreidingswijken om
de oude binnenstad van Leiden. Indien U dat op prijs zou stellen, zullen vertegenwoordigers van
HVOL graag nader met U overleggen. Bij de planontwikkeling van De Kooi heeft zulk overleg een
constructieve rol kunnen spelen.
Met de meeste hoogachting,

Namens het bestuur van de Historisch Vereniging Oud Leiden
M.Smitsloo‐DeGraaff, secretaris

Bijlage: brief aan College van B&W van Leiden dd.

