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Wijkvereniging Cronestein, jaarverslag 2016
1- Inleiding
De wijkvereniging Cronestein is opgericht in september 1998. In artikel 2 van de statuten van de
wijkvereniging is het doel als volgt omschreven:
1.
De vereniging heeft het doel het met betrekking tot de woon-, leef- en werkomgeving
behartigen van de als gemeenschappelijk te beschouwen belangen van de bewoners
van de wijk Cronestein te Leiden.
2.
De activiteiten van de vereniging richten zich op de wijk met de begrenzing in
overeenstemming met de erkenning van de gemeente Leiden.
3.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) Het bevorderen van overleg tussen wijkbewoners en personen, groepen en
instanties die zich bezighouden met de woon-, werk- en leefomgeving in de
genoemde wijk te Leiden;
b) Het fungeren als spreekbuis van de wijkbewoners in het geval van
oordeelsvorming over plannen van derden of anderszins van advisering aan
derden namens de wijk;
c) Het geven van voorlichting, advies en informatie;
d) Het houden van bijeenkomsten;
e) Het uitgeven van een nieuwsbrief.
De bovenstaande doelen hebben wij in 2016 kunnen realiseren. In onderstaande paragrafen gaan wij
hier nader op in.
2- Bestuur in 2016
Het bestuur van de wijkvereniging Cronestein bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
: Yvonne Jansen
Secretaris
: Marien de Vries
Penningmeester
: Machiel Wagenaar (afgetreden na de jaarvergadering op 30 mei 2016)
Penningmeester
: Marije Hoogland (aangetreden na de jaarvergadering op 30 mei 2016)
Algemeen bestuurslid : Bas Castelein (aangetreden na de jaarvergadering op 30 mei 2016)
Algemeen bestuurslid : Janny Hedeman-Nieuwenhuizen
Algemeen bestuurslid : Petra van de Ven
3- Activiteiten 2016
Het bestuur heeft in 2016 de volgende activiteiten uitgevoerd.
a) 25 januari: Bestuursvergadering; Voorbereiding wijkschouw 13 februari 2016.
b) 13 februari: Wijkschouw met bewoners en medewerkers van de gemeente.
c) 22 maart: Bestuursvergadering; Terugblik op de zeer positieve wijkschouw, voorbereiding
Paasactiviteit.
d) 14 april: Bestuursvergadering; Voorbereiding jaarvergadering.
e) 12 mei: Bestuursvergadering; Voorbereiding jaarvergadering.
f) 30 mei: Jaarvergadering wijkvereniging Cronestein bij Auto XL.
g) 7 juli: Bestuursvergadering waarbij de nieuwe leden geïntroduceerd worden en komende
activiteiten worden voorbesproken.
h) 17 augustus: Bestuursvergadering; voorbereiding bezoek Burgemeester en Wethouders.
i) 2 september: Bezoek Burgemeester en Wethouders in onze wijk als onderdeel van
werkbezoek aan het Roodenburgerdistrict.
j) 15 september: Bestuursvergadering; Voorbereiding Burendag.
k) 24 september: Burendag; Een wandeling met gids en slootjessafari in park Cronestein met
aansluitend een lekker drankje en ijsje in de Tuin van de Smid.
l) 31 oktober: Halloween.
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m) 16 november: Bestuursvergadering.
n) Door het jaar heen zijn er vergaderingen van de voorzitters van de wijkverenigingen in het
Roodenburgerdistrict bijgewoond evenals bijeenkomsten met de gemeente.
o) NB.: Bij elke bestuursvergadering worden ook kleine zaken besproken die in dit verslag
verder niet beschreven worden, o.a. de nieuwsbrief en bestuurstaken.
Roodenburgerdistrict
Onze wijk valt in het Roodenburgerdistrict. Wijkregisseur Francine Splinter is voor de bewoners van
dit district het aanspreekpunt namens de gemeente. Het Roodenburgerdistrict bestaat uit de wijken
Meerburg, Rijndijkbuurt, Burgemeesters- en Professorenwijk, Tuinstadwijk, Cronestein, Klein
Cronesteyn, Roomburg en Waardeiland.
Wijkschouw
Dit jaar is er voor het eerst een wijkschouw gelopen met wijkbewoners en de gemeente. In deze
wijkschouw hebben de bewoners verteld en laten zien aan medewerkers van de gemeente waar
verbeteringen nodig of gewenst zijn. Deze wijkschouw was erg succesvol! De medewerkers van de
gemeente hebben gelijk een aantal acties gestart of doorgespeeld aan de juiste afdelingen binnen de
gemeente. Tevens werden de onmogelijkheden direct aan de bewoners gemeld zodat duidelijk is wat
er wel en wat niet, op korte termijn, gerealiseerd kon worden.
Burendag
Dit jaar had de Burendag een andere opzet dan de voorgaande jaren. Er werd aan de wijkbewoners een
wandeling door park Cronestein met gids aangeboden. De kinderen zijn op slootjessafari geweest en
hebben geknutseld met gevonden takjes en blaadjes in het park. Na afloop was er een loterij en ijsje
voor de kinderen bij “De tuin van de smid” en hebben we een drankje met wat lekkers genuttigd.
Halloween
Dit jaar is Halloween voor het eerst wijkbreed ingezet nadat dit al jaren in de Meloenstraat wordt
gevierd. Het was erg succesvol hoewel de kinderen m.n. in de Tomatenstraat en de Meloenstraat hun
“Trick or Treat” kwamen halen. Er waren diverse griezelige huizen waarbij aanbellen zeer spannend
was maar wel lekker.
Kerstborrel
De traditionele kerstborrel is dit jaar komen te vervallen. Na vergelijking van de kosten tegenover de
opkomst van de laatste jaren heeft het bestuur besloten een nieuwe activiteit te ontplooien in het begin van
2017, “de Midwinter activiteit”.
Inbreng bij gemeentelijke plannen
＞ Meedenken over het wijkplan van het Roodenburgerdistrict i.s.m. de wijkregisseur.
＞ Onze belangen en ideeën gepresenteerd tijdens het werkbezoek van B&W aan het Roodenburgerdistrict.
＞ Inspraakreactie op de bouwplannen aan de Ananasweg.
4- Financiën
2016 is met een positief resultaat afgesloten. Met de ontvangen subsidie van de gemeente en de
opbrengst van advertenties in onze nieuwsbrief konden alle geplande activiteiten uitgevoerd worden.
De kascontrolecommissie heeft het financieel jaarverslag 2016 gecontroleerd en goedgekeurd.
5- Communicatie
Er zijn drie Nieuwsbrieven uitgebracht (via de mail en in de brievenbus). Via het e-mailadres
cronestein@gmail.com worden nieuwsflitsen verspreid en steeds meer wijkbewoners melden zich aan
(ca. 90 mailadressen staan in de databank, tevens ledenbestand). Via de mail is sneller en efficiënter te
communiceren met wijkbewoners.
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6- Plannen voor 2017
1- Drie keer een wijkkrant uitbrengen;
2- Bevorderen oplossen van (verkeers)knelpunten in de wijk;
3- Meer samenwerken met o.a. bewonersverenigingen, VvE’s, corporaties en ondernemersver.;
4- Actieve betrokkenheid bij grote bouwplannen in de wijk;
5- Jaarvergadering met wijkborrel;
6- Wijkschouw;
7- Schoonmaakactie speelplein Druivenstraat;
8- Burendag;
9- Halloween;
10- Midwinter activiteit;
11- Update website en social media.

Pagina 3 van 3
Wijkvereniging Cronestein

KvK Rijnland 28079936

15 mei 2017

