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Geachte bestuursleden van de wijkvereniging Roomburg, 

 

In december 2019 zijn omwonenden aan de Verdamstraat in Leiden geïnformeerd over het 

voornemen om 16 tijdelijke woonunits van de Sumatrastraat te verplaatsen naar het veld dat ligt 

op de hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat. 

 

Alternatieve locaties 

Tijdens de informatieavond is door de burgemeester aangegeven dat hij open stond voor het 

aandragen van alternatieve, geschiktere locaties. Vervolgens heeft een groep omwonenden van 

het veld aan de Verdamstraat 21 locaties aangedragen als alternatief voor de Verdamstraat. Alle 

21 locaties zijn door de gemeente onderzocht op eventuele geschiktheid voor plaatsing van de 

units. 

 

Octavialaan onderzocht, Verdamstraat meest geschikt 

Van deze 21 locaties was er één locatie geschikt, namelijk de Octavialaan. Deze locatie ligt in 

uw wijk (zie de foto aan de achterzijde van deze brief). De andere locaties zijn afgevallen. Het 

college heeft vervolgens beide locaties beoordeeld en de Verdamstraat als meest geschikt 

bevonden. Wij willen u hierbij informeren over het feit dat de Octavialaan genoemd werd als 

locatie, zodat u dit niet uit de krant hoeft te lezen. 

 

Projectpagina 

Op de projectpagina www.leiden.nl/woonunits vindt u hyperlinks naar het collegevoorstel en het 

locatieonderzoek. 

 

Toekomst 

Wij kunnen ons voorstellen dat de uitslag van het vooroverleg tot vragen leidt als: ‘Komen er in 

de toekomst dan wel woonunits op deze plek?’ Op dit moment zijn hier geen plannen voor. Wel 

weten we dat de komende jaren de woningbehoefte in Leiden blijft toenemen. Mocht het college 

ooit opnieuw het voornemen hebben om woonunits te plaatsen/herplaatsen, dan zal er opnieuw 

een onderzoek worden gestart in heel Leiden naar een geschikte plek. Het ligt aan de 

onderzoekscriteria die dan worden opgesteld, welke locaties op dat moment geschikt zijn. 

 

Informatie 

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - 

keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar woonunits@leiden.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M.M. Damen 

Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn 

 



 


