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Met deze nieuwsbrief houdt Portaal u op de hoogte van de nieuwbouw aan de 

Turkooislaan.  

 

Parkeren 

Portaal en de gemeente Leiden zijn samen druk bezig met het vinden van de beste 

oplossing voor het parkeren bij het nieuwbouwproject Turkooislaan. De afgelopen 

maanden is duidelijk geworden dat we meer parkeerplaatsen moeten aanleggen. Dit 

lukt niet op eigen terrein, waardoor er een tekort aan parkeerplaatsen is. Het plan was 

dit in de openbare ruimte op te lossen. De gemeenteraad heeft in de vastgestelde Nota 

van Uitgangspunten opgenomen dat het parkeren voor het nieuwbouwproject op eigen 

terrein moet worden opgelost. Dat is niet eenvoudig. Samen met de gemeente Leiden 

onderzoeken wij nu hoe we dit kunnen oplossen door de indeling van het terrein en/of 

het bouwplan aan te passen. We proberen deze onderzoeken in het derde kwartaal 

van dit jaar af te ronden. Dan komen we met een nieuwe stand van zaken over het 

parkeren. 

 

Denk met ons mee in de klankbordgroep 

Lijkt het u leuk om één keer per twee à drie maanden met Portaal in gesprek te gaan 

over de voortgang van de nieuwbouwplannen? Dan kunt u zich opgeven voor de 

klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep fungeren als vertegenwoordigers 

van de buurt. Ook denkt de klankbordgroep mee over de inrichting van een zogeheten 

tiny forest, dat naast de nieuwbouw komt. Dat is een groen gebied met bomen en 

speelmogelijkheden. 

 

Heeft u vragen?  

Dan kunt u altijd contact opnemen met Irene Baartman. U bereikt haar via het Klant 

Contact Centrum. Belt u dan naar  088 - 767 82 25 of stuurt u een e-mail naar 

turkooislaan@portaal.nl. 

 

Tot slot wensen wij u een mooie zomer toe! 

Juli 2021 

Inhoud 

• Parkeren 

• Klankbordgroep  

tiny forest  

 

Contact 

Irene Baartman 

turkooislaan@portaal.nl 

Tel.:  088 - 767 82 25 

 

Dit is een uitgave  

van Portaal. 
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