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Onderwerp  Uitnodiging informatiebijeenkomst opknappen  
kruispunten Hooigracht-Ir.Driessenstraat en Klokpoort-
Langegracht 

   

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In 2014 gaat de gemeente twee kruispunten opknappen: het kruispunt Langegracht - 
Klokpoort (bij bruidsmodezaak) en het kruispunt Hooigracht - Ingenieur Driessenstraat (bij 
Albert Heijn). We beseffen ons dat deze kruispunten erg belangrijk zijn voor het verkeer in de 
binnenstad. In de voorbereiding van de werkzaamheden betrekken we daarom verschillende 
mensen in de stad. Dat geldt ook voor u als omwonende/ondernemer in de buurt.  
 
Uitnodiging 
Graag nodig ik u uit voor een informatiemarkt over de opknapbeurt van de kruispunten 
Hooigracht - Ingenieur Driessenstraat en Klokpoort - Langegracht: 
- Datum:  dinsdag 5 november 
- Tijdstip:  tussen 16.00 en 20.30 uur (u kunt ieder moment binnenkomen) 
- Locatie:  Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht  

  (achter gebouw Liander/De Sleutels via Reineveststeeg)  
- Wat:  Bekijken plattegrond en impressiebeelden van de nieuwe inrichting, 

  kennismaken met projectteam, vragen stellen en invullen reactieformulier. 
 
Reden opknapbeurt 
De huidige verkeerslichten (ook wel verkeerregelinstallaties genoemd) zijn oud en kosten veel 
geld om te onderhouden. Het asfalt is versleten. Een aantal onveilige situaties (zoals het 
drukke punt bij de ingang van de Albert Heijn en de fietsbaan op de Klokpoort) en oude riolen 
in de grond moeten aangepakt worden. Jarenlang is er niets aan de kruispunten gedaan, 
omdat ze door het aanleggen van de route voor de RijnGouweLijn toch moesten veranderen. 
De RijnGouweLijn gaat niet door. Daarom ligt er nu een plan voor een opknapbeurt.  
 
We hebben een voorstel voor de herinrichting gemaakt. Onze ideeën hebben we de afgelopen 
weken al voorgelegd aan een aantal belanghebbenden. Hun opmerkingen zijn waar mogelijk 
in het plan verwerkt. Om het plan nog verder te verbeteren, horen we ook graag uw mening.  
 
Verkeersproef 
Een onderdeel van de opknapbeurt is ook het beter afstellen van verkeerslichten. De 
stoplichten bij de oversteekplaats Haarlemmerstraat – Pelikaanstraat worden daarin ook 
meegenomen. Op 7 oktober zou een proef starten op deze oversteekplaats om de wachttijden 
en veiligheid te verbeteren. Voor de proef moet de maximaal toegestane snelheid op de 
Pelikaanstraat tijdelijk teruggebracht worden naar 30 km/uur. De start van deze proef is 
tijdelijk uitgesteld, omdat de politie en brandweer nog beter willen overleggen wat de gevolgen 
van de proef zijn voor de calamiteitenroute.  



 

 

Tijdens de informatiemarkt kunt u ook uw vragen stellen over de proef. Meer informatie: 
www.leiden.nl/zebra. 
 
Wat gaan we opknappen? 
We gaan twee kruispunten opknappen: 
- nieuwe, moderne verkeerregelinstallaties, waardoor verkeer efficiënter doorstroomt; 
- betere indeling van het kruispunt, bijvoorbeeld andere plekken waar fietsers veilig voor 

een stoplicht kunnen wachten; 
- asfalt, stenen stoepen, fietsenrekken in de stijl van de binnenstad; 
- meer groen: vervanging zieke bomen en terugplaatsen van meer nieuwe bomen. 

 
Planning 
De werkzaamheden aan de kruispunten zijn gepland in de zomer van 2014. We proberen de 
werkzaamheden zoveel mogelijk in de zomervakantie uit te voeren, omdat er dan minder 
verkeer is.  
 
Wat te zien op informatiemarkt? 
Tijdens de inloopavond kunt u de plattegrond en impressiebeelden van het inrichtingsvoorstel 
bekijken. Medewerkers van de gemeente geven uitleg en beantwoorden uw vragen.  
 
Reageren 
Wilt u reageren op de plannen of heeft u aanvullende wensen of suggesties? U hebt 
verschillende mogelijkheden: 
1. Op de informatiebijeenkomst dinsdag 5 november kunt u terecht met uw reactie en 

ideeën. Bespreek uw reactie mondeling met ons en/of laat uw reactie achter op het 
reactieformulier en stop deze in de ideeënbus. 

2. Vanaf maandag 28 oktober staat het voorstel van het ontwerp van de kruispunten op 
onze website www.leiden.nl/hooigracht. U kunt dan ook digitaal reageren. 

3. U kunt het ontwerp vanaf maandag 28 oktober inzien in het stadsbouwhuis op de  
Langegracht 72. U kunt hiervoor een afspraak maken met de projectleider, de heer A.Y. 
Kagie, op het nummer (071) 516 59 77. 

4. U kunt uw vragen en reactie(s) tot maandag 11 november doorgeven aan de gemeente 
Leiden via tel. 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur, keuze 1 woonomgeving) of mail naar 
woonomgeving@leiden.nl t.a.v de heer A.Y. Kagie. 

We bekijken alle wensen en suggesties; waar mogelijk nemen we ze op in het definitieve 
ontwerp.  
 
Meer informatie 
Achtergrondinformatie over de opknapbeurt vindt u op www.leiden.nl/hooigracht. Ook zullen 
we via het huis-aan-huisblad Leids Nieuwsblad updates publiceren. 
U kunt ook contact met ons opnemen: gemeente Leiden via tel. 14 071 (van 8.30 tot 17.00 
uur, keuze 1 woonomgeving) of mail naar woonomgeving@leiden.nl. 
 
Ik hoop u op 5 november te begroeten! Tussen 16.00 en 20.30 uur bent u van harte welkom 
om binnen te lopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arne Kagie 
Projectleider  
Projectbureau 
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