
Plan Park de Zwijger

De gemeente wil graag heel veel extra woningen 
bouwen langs de Willem de Zwijgerlaan. 
De gemeente wil ook dat het verkeer op de Willem 
de Zwijgerlaan beter doorrijdt. 
Daarom heeft de gemeente nu een plan gemaakt. 
Dit plan heet: Park de Zwijger. 
Wij – bewoners van Leiden-Noord – hebben zelf ook 
een aantal plannen met de Willem de Zwijgerlaan. 
Wij denken dat we samen met de gemeente Leiden-
Noord echt beter kunnen maken! 

Wat stelt de gemeente voor? 

X   De gemeente wil het verkeer op de Willem de 
Zwijgerlaan op alles voorrang geven. 

  De gemeente wil daarom een tunnel  maken 
onder de kruising van de Sumatra straat 
/  IJsselmeerlaan. Het overige verkeer 
uit Leiden-Noord en de Merenwijk wil de 
 gemeente omleiden via een nieuwe, drukke 
weg. Dwars door de Tuin van Noord en dwars 
door onze wijk.

  Wat is het resultaat? Het doorgaande 
 verkeer op de Willem de Zwijgerlaan heeft 
straks 1 stoplicht  minder. Maar het verkeer 
in onze wijk loopt  helemaal vast. Wij krijgen 
nog meer vervuilende verkeersopstop pingen 
en  onveilige situaties op de Kooilaan en 
de  singels. Het resultaat is dus: wél door
stroming op de Willem de Zwijgerlaan, maar 
file, onvei ligheid en extra vervuiling in de 
wijk zelf. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?     

X   De verkeersplannen van de gemeente kosten 
ruim 75 miljoen euro. Voor dat geld kan heel  
de Willem de Zwijgerlaan tussen de Marnix-
straat en de kruising Sumatrastraat/IJssel-
meerlaan onder de grond verdwijnen. Toch 
 kiest de gemeente hier niet voor.  Waarom 
niet? Dat zou voor ons en toekomstige 
 bewoners van Leiden-Noord echt heel  
goed zijn. 

X  De gemeente wil veel nieuwe woningen 
 bouwen. De gemeente wil dit doen door de 
bestaande huizen met tuintjes en de lage 
flats af te breken. De gemeente wil hier hoge 
flats voor terugbouwen. Een aantal nieuwe 
flats krijgt meer dan 20 verdiepingen. Op 
sommige plekken gaan we dus van 4 naar 20 
verdie pingen. Wij zijn niet tegen de bouw van 
 nieuwe huizen. Wij denken wel dat het slim-
mer kan. Zodat Leiden-Noord ook leefbaar 
blijft. 

Wat willen wij bewoners van LeidenNoord?

√   Wij willen gehoord worden. Wij willen dat de 
gemeente ons serieus neemt. 

√ Wij willen meedenken met hoofd en hart. 

√  Wij willen kunnen wonen en leven met elkaar 
in een leefbaar gebied.  

√  Wij willen samen met de gemeente een nieuw 
bouw- en verkeersplan maken. 

 
Kom in actie! Voor een mooi LeidenNoord voor de 
bewoners van nu en straks! 

Wat:     Inspraakavond – laat de gemeente 
weten wat je vindt

Wanneer:  Dinsdag 7 maart 
Waar:   Stadhuis
Verzamelen:   Op het plein bij het stadhuis   

(ingang City Hall)
Tijd:   19.30 uur
Na afloop: Drinken we iets met elkaar 

Wij gaan voor serieuze inspraak. Zodat de 
 gemeente niet om ons en onze ideeën heen kan. 
Hang deze poster voor je raam. 
En samen laten we ons zien + horen!

Doe mee + kom      maart! 

Beste buren in Leiden-Noord,


