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Wijkvereniging Cronestein, jaarverslag 2017
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 2017 kunnen realiseren. In onderstaande paragrafen gaan wij
hier nader op in.
2- Bestuur in 2017
Het bestuur van de wijkvereniging Cronestein bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
: Yvonne Jansen
Secretaris
: Marien de Vries (afgetreden na de jaarvergadering op 15 mei 2017)
Secretaris
: vacant
Penningmeester
: Marije Hoogland (afgetreden na de jaarvergadering op 15 mei 2017)
Penningmeester
: Leonard van Avesaath (aangetreden na de jaarvergadering op 15 mei 2017)
Algemeen bestuurslid : Bas Castelein (afgetreden na de jaarvergadering op 15 mei 2017)
Algemeen bestuurslid : Edwin van Ginkel (aangetreden na de jaarvergadering op 15 mei 2017)
Algemeen bestuurslid : Paul Groenendaal (aangetreden na de jaarvergadering op 15 mei 2017)
Algemeen bestuurslid : Janny Hedeman-Nieuwenhuizen
Algemeen bestuurslid : Jos van der Kolk (aangetreden na de jaarvergadering op 15 mei 2017)
Algemeen bestuurslid : Petra van de Ven
De taken van de penningmeester zijn vanwege een lange reis van de nieuwe penningmeester tijdelijk
uitgevoerd door Gerjan Heijmans. Gerjan was hiervoor lid van de kascommissie.
Het is het bestuur in 2017 niet gelukt om een secretaris te vinden. De secretaristaken zijn verdeeld
over de bestuursleden.
3- Activiteiten 2017
Het bestuur heeft in 2017 de volgende activiteiten uitgevoerd en deze in diverse vergaderingen
voorbereid. NB. In de bestuursvergaderingen worden ook kleine zaken besproken die in dit verslag
verder niet beschreven worden, o.a. de wijkkrant en bestuurstaken.
29 januari winterbijeenkomst
De traditionele kerstborrel hebben we in 2016 laten vervallen omdat de kosten en de opkomst van de
laatste jaren niet in verhouding stonden. In de plaats hiervan heeft het bestuur in de minder drukke
januarimaand een winterbijeenkomst georganiseerd in de speeltuin van de Meloenstraat. De opkomst was
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nu beduidend hoger. Rond de 50 volwassenen en kinderen hebben genoten van de erwtensoep van Aad, de
glühwein, warme chocolademelk en marshmallows.
Wijkschouw en schoonmaakactie speeltuin Druivenstraat
In de wijkkrant van mei heeft het bestuur een oproep geplaatst voor een schoonmaakactie in de
Druivenstraat en weer een wijkschouw (wandeling door de wijk langs verbeterpunten, om deze aan
de gemeente te presenteren). Er was geen animo. Deze activiteiten hebben daarom niet
plaatsgevonden.
1 juli opening Schanstuin
In 2017 is de werkgroep Schanstuin van start gegaan. Bij de opening van de Schanstuin was
wethouder Laudy met zijn zoontje aanwezig. In de stromende regen plantte hij de eerste struik onder
toeziend oog van zo’n 30 belangstellenden uit de wijk. Ook was er zelfgebakken taart en werd verslag
gedaan op de radio door Sleutelstad.
26 augustus buurtfeest op de Schanstuin
Hoogzomer had de werkgroep een heus buurtfeest georganiseerd ‘op de tuin’. De tuin stond volop in
bloei, de zon scheen en er was een programma met muziek, zang, gedichten en salsa. Daarnaast was
er eten, wederom verzorgd door Aad. De opkomst was heel hoog, een paar honderd buurtbewoners.
23 september burendag
Het was weer een ‘ouderwetse’ burendag met koffie, thee en limonade en een springkussen,
schmincken en grabbelton voor de kinderen. Voor iedereen was er een work out van Fit for Free. Het
bestuur had nog voor fruit gezorgd en verder iedereen gevraagd iets lekkers mee te nemen. Dat was
er volop, inclusief zon en ongeveer 70 volwassenen en kinderen uit de wijk.
31 oktober Halloween
Voor het tweede jaar is dmv. een aankondiging in de wijkkrant en postertjes in de wijk aandacht
gevraagd voor Halloween. Deze traditie bestond al in de Meloenstraat. Diverse huizen deden mee,
ook buiten de Meloenstraat, en hadden hun huizen versierd of een kaarsje voor het raam.
Voorzittersoverleg Roodenburgerdistrict
Onze wijk valt in het Roodenburgerdistrict. In 2017 was wijkregisseur Francine Spijker het
aanspreekpunt namens de gemeente voor de bewoners van dit district. (Sinds begin 2018 is dit Anne
Rogerson.) Het Roodenburgerdistrict bestaat uit de wijken Meerburg, Rijndijkbuurt, Burgemeestersen Professorenwijk, Tuinstadwijk, Cronestein, Klein Cronesteyn, Roomburg en Waardeiland.
Ongeveer eens in het kwartaal vindt overleg plaats met de wijkregisseur en de voorzitters van de
betrokken wijkverenigingen over ontwikkelingen, knelpunten en vragen die er leven in dit district. De
wijkregisseur heeft samen met de wijkverenigingen een ‘wijkplan’ geschreven waarin de
aandachtspunten voor het district staan. Verkeersveiligheid en -doorstroom is een van de
belangrijkste.
Inbreng bij gemeentelijke plannen
＞ Meedenken over het wijkplan van het Roodenburgerdistrict i.s.m. de wijkregisseur. (zie ook boven)
4- Financiën
2017 is met een positief resultaat afgesloten. Met de ontvangen subsidie van de gemeente en de
opbrengst van advertenties in onze wijkkrant konden alle geplande activiteiten uitgevoerd worden.
De kascontrolecommissie heeft het financieel jaarverslag 2017 gecontroleerd en goedgekeurd.
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5- Communicatie
Er zijn twee wijkkranten uitgebracht (via de mail en in de brievenbus): in januari en september. De
wijkkrant van december is opgeschoven naar januari 2018 (vanwege de winterbijeenkomst in
januari). Via het e-mailadres cronestein@gmail.com is af en toe extra informatie gemaild. ca. 100 emailadressen van wijkbewoners staan in de databank, tevens ledenbestand.
6- Plannen voor 2018
1- Twee keer een wijkkrant uitbrengen (januari, september);
2- Peilen van waardering, verwachtingen en inzet voor de wijk(vereniging) middels enquête (april);
3- Jaarvergadering met wijkborrel (23 april);
4- Burendag (22 september)
5- Halloween (31 oktober)
6- Wijkschouw (najaar)
7- Bevorderen oplossen van (verkeers)knelpunten in de wijk;
8- Actieve betrokkenheid bij grote bouwplannen in de wijk (zoals Ananasproject en Lammenschans;
9- Meer samenwerken met o.a. bewonersverenigingen, VvE’s, corporaties en ondernemersver.;
10- Update website;
11- Bestand van e-mailadressen wijkbewoners uitbreiden en vaker via e-mail informeren.
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