
 

Komende maanden 

gaan we: 
• Zienswijzen indienen op 

ontwerpbestemmingsplan 
Leidse Ring Noord traject 
Plesmanlaan. We strijden 
voor: 

• minder geluidhinder en 
betere luchtkwaliteit 

• een vierde fietstunnel 
onder de kruising. 

• Zienswijzen indienen op 
ontwerpbestemmingsplan 
Vondel en de Zwaan. 

• Inspreken bij raads-
commissies Stedelijke 
Ontwikkeling, Leefbaarheid 
en Bereikbaarheid. 

December 2021  

Hoe ziet 

jouw wijk 

er straks 

uit? 
Denk en doe mee 

met ons. We 

kunnen alle hulp 

gebruiken!  

Doe mee,  

meld je aan! 

 

 

 

 

 

 

Wat blijven we 

doen? 

• Jullie op de hoogte houden. 

• Hoogbouwplannen scherp 
in de gaten houden. 

• Acties houden waar zinvol 
en nodig. 

• Meedenken en 
alternatieven ontwikkelen 
voor plannen 
Vondelkwartier. 

• Blijven optrekken met 
diverse wijk- en 
belangenverenigingen voor 
de leefbaarheid in Leiden. 
 

 

 
www.sosmors.nl 

info@sosmors.nl 
 

Stemadvies voor 

gemeenteraads-

verkiezing! 

We zijn bezig een stemadvies op 

te stellen voor de gemeente-

raadsverkiezing. We bestuderen 

de verschillende plannen van de 

partijen en baseren ons advies 

ook op onze ervaringen 

(participatie) met de diverse 

partijen het afgelopen jaar. Lang 

niet alle partijen hebben getoond 

dat ze bereid zijn goed naar de 

argumenten van de 

buurtbewoners te luisteren. 

Vóór de verkiezingen horen jullie 

van ons. 

Plannen inzien: 
 

Ontwerpbestemmingsplan LRN 
traject Plesmanlaan: 
https://www.ruimtelijkeplannen
.nl/documents/NL.IMRO.0546.B
P00670-
0201/t_NL.IMRO.0546.BP00670-
0201.html 
 
Ontwerpbestemmingsplan 
Vondel en de Zwaan is nog niet 
beschikbaar. Volg de 
ontwikkelingen op de site van 
FSD: https://vondel.red/ 
 

Belangrijke data 

Ontwerpbestemmingsplan 

Vondel en de Zwaan in 

College B&W 

 JAN 
    25 

Uiterste datum indienen 

zienswijzen nieuwe kruising 

Plesmanlaan-Vondellaan 

 FEB 
    3 

Ontwerpbestemmingsplan 

Vondel en de Zwaan ter 

inzage; indienen ziens-

wijzen tot uiterlijk 17 maart 

 FEB 
      4 

Derde bewonersavond FSD 

over Vondel en de Zwaan, 

18:45 uur, Stationsplein 25 

JAN 
   19 

Bestemmingsplan Vondel  

en Zwaan onherroepelijk 
AUG 
    18 

Definitief ontwerp Vondel 

gereed en aanvragen 

omgevingsvergunning 

JUNI 
   27 

Graag minder geluidhinder! 

We wensen 

jullie een 

Gezond en 

Gelukkig 

Nieuwjaar! 
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