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Beste bewoners,
Binnenkort gaat u verhuizen, of misschien bent u inmiddels al verhuisd naar uw nieuwe
woning van De Sleutels in De Genestetstraat. Wij wensen u veel plezier in uw nieuwe woning!
Vorig jaar maart tijdens de Dag van de Bouw heeft u als omwonende van het pleintje in De
Genestetstraat uw voorkeur aan ons doorgegeven voor het ontwerp van het nog in te richten
pleintje.
Van de 26 nieuwe bewoners heeft een meerderheid gekozen voor het ontwerp waarbij er
losse bloembakken op het plein worden geplaatst. Het uitgangspunt van dit ontwerp was dat
de bewoners zelf het beheer en onderhoud van een bloembak voor hun rekening zouden
nemen. Hiervoor bleek uiteindelijk weinig draagvlak te zijn. Daarnaast bleek bij de verdere
uitwerking van dit ontwerp dat bloembakken die aan de eisen van stevigheid en onderhoud
voldoen gewoonweg te duur zijn. Dit heeft geleid tot een aangepast ontwerp. Het aangepaste
ontwerp treft u als bijlage bij deze brief aan.
We hebben zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij het gekozen ontwerp. Het illegaal
parkeren is - net als in het gekozen ontwerp – nagenoeg onmogelijk. Hierdoor blijft er
voldoende ruimte over om te gebruiken door de buurtbewoners. Het ontwerp bestaat nog
steeds uit meerdere plantvakken die het beeld van het plein bepalen. Zo proberen we te
voorkomen dat het plein de uitstraling van een parkeerpleintje krijgt.
Ook brengen we u graag op de hoogte van het bestaan van het Fonds Wijkinitiatieven. Samen
met de bewoners uit uw straat, of samen met de Belangenvereniging Haagwegkwartier, kunt u
een aanvraag indienen bij het Fonds Wijkinitiatieven. Met een bijdrage uit dit fonds kunnen
initiatieven uit de wijk worden gefinancierd. Het Fonds Wijkinitiatieven is opgericht voor o.a.
bewoners en bewonersorganisaties die actief willen meedenken en meewerken aan een
schone, groene wijk en aan opgeruimde, goed onderhouden speelplekken.
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Wij hopen dat wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met het Servicepunt Bouwen en Wonen, telefoonnummer 071-5165502,
mailadres: service.bowo@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden
Petra Tempelaars
Projectmanagementbureau

De Sleutels
Marco Breur
Sociaal projectbegeleider

