
 
Geachte buurtbewoner,     
 
De Universiteit Leiden (Vastgoedbedrijf) nodigt u uit om deel te nemen aan een korte 
digitale enquête “Woonbeleving rondom Witte Singel-Doelencomplex”.   
U bent een van de geselecteerde omwonenden die wij hiervoor benaderen.  
 
De vragen zijn in overleg met de gemeente Leiden tot stand gekomen. De Universiteit Leiden 
gebruikt de gegevens uit deze bewoners-enquête als mogelijke input voor de Verkenning 
Toekomst WSD-complex. 
 
U kunt de digitale enquête bereiken via  https://nl.surveymonkey.com/s/woonbelevingWSD 
Fijn als u deze enquête kunt invullen vóór 14 april 2014. 
 
 
Verkenning Toekomst WSD-complex 
 
De enquête is onderdeel van een verkenning naar de financiële en ruimtelijke 
toekomstmogelijkheden van het Witte Singel-Doelencomplex. De gebouwen van het WSD-
complex zijn toe aan groot onderhoud en ze zijn verouderd. Tijd om de mogelijkheden voor 
de toekomst te onderzoeken: een frisse start.  
 
 
Het doel 
 
De universiteit wil graag weten hoe u het wonen rondom de universitaire gebouwen ervaart, 
om zo meer gevoel te krijgen bij wat er leeft. En als u aangeeft op welke manier u in de 
toekomst geïnformeerd wilt worden, houden we daar zoveel mogelijk rekening mee.  
 
De resultaten van de enquête staan vanaf eind april 2014 op:  
www.toekomstwsd.leidenuniv.nl 

 

 
 

https://nl.surveymonkey.com/s/woonbelevingWSD
http://www.toekomstwsd.leidenuniv.nl/


 
Het gebied 

Het WSD-complex betreft het gebied tussen Doelengracht, Nonnensteeg, Groenhovenstraat, 
Maliebaan en Groenhazengracht. 
De gebouwen Lipsius, Johan Huizinga, Arsenaal, Reuvensplaats en P.J. Veth staan in de 
Pieters- en Academiewijk (en Levendaal-West). De gebouwen  M. de Vrieshof 1-4, Van 
Wijkplaats 2-4 en P.N. van Eijkhof 1-4 staan in Vreewijk.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de verkenningsfase 
 
Na afronding van de verkenningsfase volgt een bestuurlijk besluit over het verdere traject. 
De gemeente en de universiteit werken samen aan een Communicatie- en participatieplan 
dat ook aan uw wijkvereniging wordt voorgelegd.  
In dat plan komt te staan wanneer en hoe u geïnformeerd wordt, en hoe we invulling geven 
aan de participatie. Denk bijvoorbeeld aan klankbordgroepen,  informatiebijeenkomsten en 
een digitale nieuwsbrief. In de enquête kunt u aangeven of u betrokken wilt zijn bij het 
participatietraject.  
Als u geen mogelijkheid hebt de enquête digitaal in te vullen, belt u ons dan op 071-5273090. 
Dan sturen we een papieren exemplaar naar uw huisadres. De sluitingsdatum van de 
enquête is 14 april. 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Aimée Krommenhoek 
Projectmanager Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden 


