
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Oranjewijk en Doeskwartier-West 

   

  

   

Aan de slag met de revitalisering van uw wijk 
Vorig jaar november hebben wij u geïnformeerd over de uitkomst van de aanvraag voor de 

proeftuin aardgasvrije wijken voor uw wijk. Nu de subsidie voor aardgasvrije wijken niet aan ons 

is toegekend, is het de hoogste tijd om te starten met de voorbereidingen voor de 

rioolvervanging in uw wijk. Ook dit willen wij, waar mogelijk, zoveel mogelijk samen met u doen.  

 

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten en de planning.  
  

   

  

   

   

   

  

   

 

 

Klimaatbestendige inrichting  

Extreme weersomstandigheden, zoals lange perioden van 

droogte en hevige regenval, komen steeds vaker voor. Dit 

heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Door droogte kan 

hittestress ontstaan. Als het na een periode van droogte 

hevig gaat regenen, kan het regenwater moeilijk afgevoerd 

worden met als gevolg dat water op straat blijft staan. 

Daarom combineren wij de vervanging van de riolering met een klimaatbestendige inrichting 

https://gemeente-leiderdorp.email-provider.nl/link/luwtmbohck/ozyhxv77xl/hl32zyv9sc/nvolva1tos/ommovf6qwq


 

van de wijk.  Dit betekent dat waar mogelijk de wijk wordt voorzien van meer en ander groen. 

Een groenere wijk zorgt er niet alleen voor dat de wijk beter bestand is tegen extreme 

weersomstandigheden, maar ook voor meer biodiversiteit. 

 

Benieuwd wat u zelf kunt doen om uw leefomgeving klimaatbestendiger te maken? Kijk op 

www.goedleiderdorp.nl  

   

  

   

Meedenken over de ontwerpvarianten 
Er zijn twee ontwerpvarianten gemaakt: één ontwerp met meer groen en één ontwerp met meer 

parkeerplaatsen. Op basis van deze ontwerpen willen wij met u in gesprek. Wij zijn benieuwd 

welk ontwerp in uw voorkeur heeft en welke ideeën u hierbij heeft. U kunt de ontwerpen inzien 

op www.leiderdorp.nl/oranjewijk. 

 

Hier vindt u ook een formulier waarin u uw voorkeur en ideeën kunt aangeven. Op basis hiervan 

organiseren wij een aantal (digitale) bijeenkomsten. Vervolgens wordt een definitief ontwerp 

gemaakt. Wij geven hierin met een toelichting aan welke ideeën wij wel en niet hebben 

meegenomen.  
  

   

  

   

Planning 
Tot de zomer 2021 gaan we aan de slag met het ontwerp. Vervolgens wordt het bestek 

opgesteld en in het najaar wordt het werk aanbesteed. De verwachting is dat we begin volgend 

jaar kunnen starten met de realisatie van het project.  

  

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen 

naar info@leiderdorp.nl t.a.v. Oscar van der Padt of telefonisch op nummer (071) 54 58 500.   
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