VERENIGING WAARDEILAND
Rapportage over de wijkschouw Waardeiland gehouden op 13 oktober 2018.
Inleiding
In alle wijken van Leiden wordt op initiatief van de gemeente tweejaarlijks een wijkschouw
gehouden. De laatste was in het najaar van 2016. De wijkschouw houdt in dat belangstellende
bewoners van een wijk samen met de wijkbeheerder van de gemeente een rondgang maken
door de wijk om te inventariseren waar verbeteringen nodig zijn. Het gaat in principe om
verbeteringen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Soms kan het echter ook gaan om
zaken die niet tot de competentie van de gemeente behoren en waarvoor het gewenst is dat de
bewoners actie ondernemen. Voorafgaand aan de wijkschouw zijn de bewoners van het
Waardeiland uitgenodigd aandachtspunten door te geven. In algemene zin is gekeken naar
bestrating van stoepen en paden en de toestand van het wegdek, de stoepen en de vrije
doorgang over de stoepen, de verlaging op het einde van de stoepen met het oog op mensen
die met een rolstoel of rollator kinderwagens e.d., het groen en het onderhoud ervan, de
hoogte en de omvang van schuttingen, de vrije doorgang van eertijds aangelegde
paden/brandgangen, onoverzichtelijke situaties voor het verkeer, plaatsing verkeersborden
o.a. 30 km., kadastrale grenzen.
Voor de rondgang werd de volgende route gekozen: Aletta Jacobslaan (ook appartementen),
Gerbrandylaan, Domela Nieuwenhuislaan/Aalberseplein, Calslaan, Schermerhornpad,
Oxfordlaan, (ook achterom), Krefeldlaan (ook achterom), Oudplein, Samuel van Houtenplein
en parkstrook, Laan der Verenigde Naties (ook achterom), Joop den Uyllaan met Beelpad en
Willem Dreeslaan.
Aan de rondgang is deelgenomen door 3 medewerkers van de gemeente onder leiding van de
wijkbeheerder, leden van het bestuur van de Vereniging Waardeiland, de “trekkers” van de
wijkschouw en bewoners van verschillende straten die zich daarvoor hadden opgegeven.
Door de gemeente is een verslag van de rondgang opgemaakt, dat moet dienen voor nader
overleg en actie binnen de gemeentelijke organisatie en soms met het bestuur van de
Vereniging Waardeiland.
Hieronder zijn de bevindingen uit de rondgang samengevat vermeld. Op een aantal punten is
door de gemeente reeds gereageerd. Indien dat het geval is, is dat bij de verschillende
meldingen opgenomen.
Bevindingen
A. De naambordjes van verschillende straten zijn door verwering bijna onleesbaar
geworden. Aan de gemeente is gevraagd deze te vervangen en in een stijl uit te voeren
die past bij het eiland. Bovendien vergt de plaatsing van een aantal borden en een
enkele lichtmast om aandacht. Bijvoorbeeld: bij de ingang van het Schermerhornpad
vanaf de Kettingbrug ontbreekt een bord en op het eind moer het bord Oxfordlaan
worden gedraaid.
B. Het wegdek van sommige straten zoals op de Domela Nieuwenhuislaan is slecht. Het
herstel daarvan staat in de plannen van de gemeente, maar daarbij is aangegeven dat
de uitvoering getoetst wordt aan plannen voor verbetering en/of vervanging van de
riolering.

VERENIGING WAARDEILAND

C. De bestrating van de meeste paden is slecht. Dit geldt bijv. voor het Beelpad, maar
ook andere paden. Aan de gemeente is gevraagd hieraan aandacht te besteden.
D. De afgang van veel stoepen is nog niet verlaagd. Inmiddels is dit wel gebeurd bij de
op- en afgang van naar de bruggen vanaf de Gerbrandylaan en het Suze
Groenewegplein. Andere op- en afgangen zullen bij onderhoudswerkzaamheden aan
de bestrating worden meegenomen.
E. Sommige bruggen zijn vernieuwd. Daarbij zijn de naambordjes verdwenen. Bewoners
zouden deze naambordjes graag terug willen zien bijv. Torunbrug, Hoogstedenbrug en
Molly Batesonbrug. Er zijn meldingen gedaan over (onderhouds) situaties bij
specifieke bruggen zoals loszittende leuningen van de brug bij het Suze
Groenenwegplein. Hier zal actie op genomen worden.
F. Er zijn verschillende verkeerskwesties aan de orde gekomen zoals de tamelijk
onoverzichtelijke situatie bij de bocht van de Laan der Verenigde Naties vanaf de
Kettingbrug, andere onoverzichtelijke situaties op kruispunten, plaatsing
verkeersborden, parkeren op stoepen, de positie van de Domela Nieuwenhuisbrug in
de verkeersafwikkeling, het kruispunt van de Kettingstraat en de Hoge Rijndijk, het
voorkomen van te hard rijden etc. Deze kwesties zullen binnen de gemeentelijke
organisatie besproken worden en een vervolg krijgen.
G. Bij het ontwerpen van het Waardeiland zijn verschillende doorgangen, tevens
brandgangen tussen woningen gerealiseerd bijv. naar de Oude Rijn, Rijn-Schiekanaal
en/of naar en van de openbare weg. Sommige doorgang bevinden zich op particulier
terrein doch er is recht van overpad. Doorgangen moeten open blijven. Binnen de
gemeente wordt uitgezocht waar dat nu niet of minder het geval is. Daarna zal in
voorkomend geval met de betrokken bewoners worden gesproken.
H. De groene lijnen voor het plaatsen van de minicontainers zijn soms onvoldoende
zichtbaar geworden. Deze lijnen zullen opnieuw worden geverfd omdat ze
noodzakelijk voor het werk van de vuilophaaldienst. Voorkomen moet worden dat dit
verhinderd wordt door geparkeerde auto’s.
I. Er zijn meldingen over groenstroken en het onderhoud daarvan, die mogelijk (ook)
betrekking hebben op kadastrale grenzen. Deze meldingen worden door de Afdeling
Grondzaken van de gemeente verder uitgezocht en de resultaten worden zo nodig
besproken met de betrokken bewoners.
J. Meldingen zijn gedaan over een aantal situaties m.b.t. het groenonderhoud zoals de
toestand van bomen, kale stroken, veel onkruid, te hoge struiken, slecht onderhouden
boomspiegels, rommelige situaties e.d. Een aantal meldingen heeft reeds geleid tot
acties. Zo zijn bomen aan de Aletta Jacobslaan vervangen. Alle meldingen zijn
opgenomen in het verslag van de gemeente en hebben de aandacht van de
groenonderhoudsdienst.
Vervolg
Het bestuur van de Vereniging Waardeiland zal regelmatig overleggen met de gemeente over
de afhandeling van bevindingen en daarover naar de bewoners via de geëigende
communicatiekanalen rapporteren.
Meldingen? Dat kunt u zelf doen!
De wijkschouw wordt eenmaal in twee jaar gehouden. Bewoners hoeven echter voor het
doorgeven van bevindingen aan de gemeente niet te wachten tot de organisatie van een
nieuwe Wijkschouw. Meldingen over de openbare ruimte zoals losliggende stoeptegels,
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rommel, defecte openbare verlichting, dode bomen en problemen met beplanting kunnen door
bewoners rechtstreeks aan de gemeente kenbaar worden gemaakt.
De procedure daarvoor is als volgt: Log in op de homewebsite van de Gemeente Leiden. Tik
in bij “Waar bent u naar op zoek”: “Melding over uw buurt”. Een aantal mogelijkheden
verschijnt. Klik aan: “Melding over uw buurt”. U ziet een blad met mogelijkheden, die u kunt
aanklikken. U kunt het beste rechtstreeks “meldingen openbare ruimte” aanklikken. Daarna
kiest u voor één van de aangegeven onderwerpen en vult u het formulier verder in door de
melding te specificeren en toe te lichten. Daarbij kunt u ook bijlagen toevoegen bijv. een foto
van de bedoelde situatie. Het formulier afsluiten met vermelding van uw persoonlijke
gegevens en opsturen naar de gemeente.
Indien u een melding telefonisch wilt doorgeven dan kan dat ook. Bel dan naar 14071 en geef
de telefonist aan dat u een melding openbare ruimte wilt doen.

