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Voorstellen
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Programma

• Terugblik eerste participatieronde

• Kaders vanuit de gemeente

• Waar staan we nu met de plannen?

• Planning

• Meedenken

• Vragen 

• Einde “Schrijf uw vragen op”
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Terugblik eerste 
participatieronde

februari 2018

• Analyse wijk;

• Thema’s besproken zoals verkeer 
en parkeren, openbaar groen, 
hoogtes, voorzieningen en 
veiligheid;

• Bezonningsstudies;

• Maquette;

• Sfeerbeelden
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ANALYSE OMGEVING 2018
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BESPROKEN ALTERNATIEVEN/SFEERBEELDEN IN 2018
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Kaders vanuit de gemeente 
Leiden

• Wat zijn de gestelde kaders? 

• Nota van Uitgangspunten 
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Waar staan we nu met de 
plannen? 

• Ontwerp;
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WIJKBESPREKING 2018

Hoogtes;
Wijk met eengezinswoningen en middelhoogbouw 
met op een aantal plekken hogere bebouwing tussen 
de 36m. en 48 meter. Aangegeven wordt niet te 
hoog te bouwen;

Openbaar groen;
Rekening houden met de bestaande groenstructuur.

Verkeer en Parkeren;
Zorgen geuit over ontsluiting en parkeerdruk;

Voorzieningen en veiligheid
Momenteel geen grote overlast of een gevoel van 
onveiligheid.

Sfeerimpressies
Enkele opmerkingen:
+   grote ramen;
+   verspringende gevels;
+   geleidelijk oplopen van de gevels.

- Geen vlakke gevels;
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OPENBAAR GROEN

Naast het plangebied komt een gedeelte wat gereserveerd is voor 
groenvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een tiny forest. In samenspraak met 
de omgeving kan hier een plan voor worden gemaakt. Er zullen op het 
binnenterrein bomen worden gepland welke bijdragen aan een 
aantrekkelijke omgeving.

HOOGTES

In het ontwerp zal rekening gehouden worden met de hoogtes van de 
omliggende bebouwing. Er zal aan de Ghandistraat een woontoren 
gerealiseerd worden van maximaal 10 lagen. Aan de Turkooislaan zal 
beduidend lager worden gebouw. Met een maximale bouwhoogte van 4 
lagen zal dit in evenwicht zijn met de tegenoverliggende bebouwing.
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VOORZIENINGEN EN VEILIGHEID

Vanwege de vele leegstand in de wijk zullen er geen winkels op de begane 
grond gerealiseerd worden. Er zullen aan de zijde van de openbare weg 
woningen worden gerealiseerd met enkele voordeuren aan straatzijde.

VERKEER EN PARKEREN

Verkeersontsluiting zal plaatsvinden op de bestaande wegen. De gemeente 
Leiden heeft de problemen met de ontsluiting geconstateerd en kijkt naar 
eventuele mogelijkheden. Parkeren zal zoveel mogelijk op eigen terrein 
plaatsvinden. Conform de Parkeernota van de gemeente Leiden zullen het 
aantal parkeerplaatsen bepaald worden.



XSXS



XSXS



XSXS

TURKOOISLAAN

GHANDISTRAAT

AGAATLAAN

SMARAGDLAAN
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Bezonningsstudie: 
Gekeken wordt naar de schaduweffecten van het nieuwbouwproject ten opzichte van de bestaande bebouwing.

Onderzoek naar 2 belangrijke momenten in jaar op 3 verschillende 
tijdstippen

19 februari 9:00 12:00 16:00
21 juni 9:00 12:00 16:00

BESTAANDE SITUATIE NIEUWE SITUATIE
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Waar staan we nu met de 
plannen? 

• Hoe komt het proces eruit te zien? (bestemmingsplan)
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Planning 
Periode Item 

Mei 2021 Opstellen bestemmingsplan

Juni 2021 Afronden Voorlopig ontwerp

Oktober 2021 Ontwerp bestemmingsplan college

Oktober 2021 Sloop huidige bebouwing

November 2021 Grond bouwrijp maken

December 2021 Definitief ontwerp 

Februari 2022 Start procedure omgevingsvergunning 

Februari 2022 Vaststellen bestemmingsplan gemeenteraad

Juni 2022 Voorbereiding bouw

September 2022 Start bouw

Mei 2024 Oplevering 
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Meedenken

• Waar kan u over meedenken? 

• Gebied rondom het gebouw (tiny forest)

Noteer uw e-mailadres in de chat! 
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Vragen 

• Stel uw vraag in de chat! 

• Er wordt een Q&A opgesteld van de gestelde vragen en deze kunt u 
terugvinden op de projectenpagina van de Turkooislaan. 
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Contact met Portaal

• De meest actuele informatie vindt u ook op 
www.portaal.nl/turkooislaanleiden 

• Bel: 088 – 767 82 25

• Mail: Turkooislaan@portaal.nl
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Bedankt voor uw 
deelname
Participatieavond omwonenden Turkoois


