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Geachte heer, mevrouw, 
 
In deze nieuwsbrief over Churchillpark informeer ik u over de komst van nieuwe bewoners, extra 
verkeer in de wijk, aanleg van verkeersdrempels, de aanplant van bomen, de komst van 
ondergrondse containers, de aankondiging van de aanleg van een brug bij de Arthur van 
Schendelstraat en de aanleg van het Vasalisplantsoen. 
 
 
Komst nieuwe bewoners  
De eerste nieuwe bewoners van blok 4 (Slauerhoffpad 1 t/m 45) krijgen op 14 april de sleutel 
van hun appartement of eengezinswoning. Op 27 april krijgen de bewoners van de 
eengezinswoningen van blok 3 (Slauerhoffpad 47 t/m 69) hun sleutel. De bewoners van blok 2 
krijgen in mei en juni de sleutel van hun nieuwe woning en het laatste appartementenblok (blok 
1) zal in de zomer worden opgeleverd.  
 
 
Extra verkeer in de wijk 
Met de komst van nieuwe bewoners neemt het verkeer in de Menno ter Braakstraat toe. Dit is 
een  
tijdelijke situatie. Zodra de overige woningen en appartementen worden opgeleverd kan het 
verkeer ook via de Martinus Nijhoffstraat in- en uitrijden. Begin 2019, als de gemeente klaar is 
met het inrichten van de openbare ruimte kunnen auto’s ook via de Arthur van Schendelstraat 
uw wijk in- en uitrijden.  
 
 
Aanleg verkeersdrempels 
Er komen drie verkeersdrempels in uw wijk. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid toe en zal er 
naar verwachting minder hard gereden worden. De verkeersdrempels worden aangelegd in de 
Menno ter Braakstraat, de Martinus Nijhoffstraat en de Arthur van Schendelstraat. Alle drempels 
komen ter hoogte van het Simon Vestdijkpad. Op bijgevoegde tekening staan de drempels in 
bruin ingetekend. De drempels in de Menno ter Braakstraat en de Martinus Nijhoffstraat worden 
nog deze maand aangelegd. 
 
 
Aanplant bomen langs F. Bordewijkpad 
Langs het F. Bordewijkpad zijn 11 bomen gekapt. De gemeente heeft een nieuw plan gemaakt 
voor het groen langs het pad. Het plan houdt onder andere in dat er 20 bomen worden geplant 
In de week van 9 april start de gemeente Leiden met het aanplanten van deze nieuwe bomen. 
 
 



 
Aanleg brug Arthur van Schendelstraat 
Eind oktober 2018 is de bouw van Topaz Lakenhof naar verwachting afgerond. Dan zal op de 
Arthur van Schendelstraat de tijdelijke dam vervangen worden door een brug. Deze 
werkzaamheden duren zes weken. Gedurende die tijd kan de wijk alleen in en uitgereden 
worden via de Martinus Nijhoffstraat en de Menno ter Braakstraat. Na de zomer wordt u nader 
geïnformeerd over deze werkzaamheden.  
 
 
Ondergrondse afvalcontainers 
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u naar uw mening over 
ondergrondse containers. Het overgrote merendeel van de 
reacties was positief over de komst van ondergrondse 
containers. De gemeente Leiden gaat daarom de wijze van 
afvalinzameling te veranderen naar ondergrondse 
afvalinzameling. Dit betekent dat u uw huisvuilcontainer 
inlevert en uw afval in een van de twee ondergrondse 
containers in de wijk deponeert. Deze locaties komen dan in de Menno ter Braakstraat en in de 
Martinus Nijhoffstraat. Op bijgevoegde kaart staan de locaties rood omkaderd aangegeven. 
Voordeel voor u is dat de huisvuilcontainers uit het straatbeeld verdwijnen. Uw GFT-afval kan 
ook in de ondergrondse container, maar u kunt de GFT-minicontainer ook behouden. De formele 
procedure voor plaatsing van de containers wordt binnenkort gestart. U wordt hier nog nader 
over geïnformeerd.  
 
 
Aanleg Vasalisplantsoen  
Onze aannemer is gestart met de inrichting en aanleg van het plantsoen. Naar verwachting 
worden de eerste twee delen van het plantsoen, met uitzondering van de bomen, nog voor de 
zomer opgeleverd. Op bijgevoegde kaart zijn deze delen van het plantsoen groen omkaderd.  
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie of eventuele vragen over deze brief kunt u contact met mij opnemen via 
(071) 5167880 of per mail naar b.van.der.kamp@leiden.nl. Ik vertrouw erop u hiermee 
voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bart van der Kamp 
Projectmanager Gemeente Leiden 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: overzichtstekening Churchillpark 


