Nieuwsbrief december 2014
Beste wijkbewoner
Dit is de derde en laatste nieuwsbrief van 2014. We sluiten het jaar af
met nieuws over de wijk en een uitnodiging aan iedereen om naar de
kerstborrel te komen.
Veel leesplezier, de redactie.

Kerstborrel 2014
zaterdag 20 december
16.00 tot 17.30 uur
hoek Tomatenstraat - Lammenschansweg
Kom allemaal naar de kerstborrel van wijkvereniging Cronestein.
Gezellig met de buren rondom het vuur met warme chocolademelk en
glühwein.
Om de kerstboom te versieren is het leuk als u een slinger of kerstbal
meeneemt. De kinderen kunnen in de tent kerstballen knutselen.
De tent is versierd met de lampionnen die beschilderd zijn tijdens
burendag. Na afloop mag ieder kind zijn eigen lampion met lichtje
meenemen.
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Terugblik burendag
We kunnen terugkijken op een geslaagde
burendag in september. Het weer was
prachtig en de opkomst groot. De geur van
verse koffie hing over de speeltuin in de
Meloenstraat. Schalen vol fruit gingen er
doorheen. De loterij zorgde weer voor de
nodige hilariteit en leverde een perenboom
op voor de wijk. De kinderen vermaakten zich ondertussen prima op
het springkussen. En ze hebben hun
uiterste best gedaan bij het beschilderen
van de lampionnen. Bij de kerstborrel
zullen de lampionnen in de tent hangen,
met een lichtje! Kom allemaal kijken naar
het resultaat van onze jonge kunstenaars.
Ieder kind mag op 20 december zijn eigen
lampion mee naar huis nemen.
Betaald parkeren
De gemeente gaat betaald parkeren invoeren in onze wijk. De enige
invloed die wij als bewoners nog hebben, heeft betrekking op de prijzen
en tijden van het betaald parkeren. Hier zullen wij van de wijkvereniging
natuurlijk het best mogelijke proberen te bereiken. Meer informatie op
de website van de gemeente Leiden http://gemeente.leiden.nlem/artikel/
nieuw-parkeerbeleid-in-leiden.
Onderdoorgang spoorwegovergang Kanaalweg
De spoorwegovergang op de Kanaalweg wordt verdiept onder het
spoor aangelegd. De werkzaamheden starten in 2016 en duren 1,5 jaar.
Gedurende de bouwperiode wordt de Kanaalweg tussen Kanaalpark en
de Lorentzkade afgesloten. De Lorentzkade richting Kanaalweg wordt
eenrichtingverkeer. De Burggravenlaan ter hoogte van de Lorentzkade
zal met een bussluis in de spits afgesloten worden voor auto´s. De kruising
Lammenschansweg en De Sitterlaan krijgt tijdelijk verkeerslichten.
Laden en lossen
Carpetright verhuist van de Zoeterwoudseweg naar het oude pand
van Avery Dennison aan de Lammenschansweg. Auto XL zal haar
wasstraat uitbreiden in het oude pand van Carpet Right. Auto XL is ook
in gesprek met de gemeente om een laad- en losplaats in te richten op
de (openbare) groenstrook naast het bedrijf.
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Greentower
Afgelopen 5 november heeft de gemeente een
voorlichtingsavond in de Josephschool gegeven
over de aangepaste plannen voor de GreenTower.
De toren is lager (58 meter in plaats van 70 meter)
en slanker geworden. Veel omwonenden blijven
bezwaar hebben tegen de (nu lagere) hoogte. Met
name omwonenden uit de Professorenwijk tegen
het spoor aan. Het actiecomité Nee tegen de
Toren beraadt zich hoe nu verder te gaan, aangezien de gemeente dit
aangepaste plan nu wil doorzetten. Via de Facebook-pagina Nee tegen
de Toren kunt u al het nieuws volgen.
Kersenboom speelplein Druivenstraat
Het heeft even geduurd, maar op 15 december
wordt de kersenboom geplant op het speelplein
Druivenstraat. In het voorjaar kunnen er de vruchten
van geplukt worden.
Verkeersknelpunten
In oktober heeft de wijkvereniging een rondgang door de wijk gemaakt
met een verkeerskundige van de gemeente. Alle knelpunten zijn
doorgenomen en acties zijn uitgezet. We wachten echter nog op nader
bericht van de gemeente. We houden u op de hoogte!
Boten langs de Veilingkade
Eigenaar De Raad Vastgoed heeft onlangs besloten dat de boten langs
de Veilingkade weg moeten omdat de kades te rommelig worden.
De Raad heeft onderzocht op welke wijze bootjes wel netjes aangelegd
kunnen worden. Waarschijnlijk worden steigers haaks op de kade
geplaatst. Neem contact op voor een mogelijke ligplaats via S.Castien@
DeRaad.nl
Vooruitblik op 2015
In het nieuwe jaar willen we onze activiteiten uitbreiden. Het bestuur
gaat een zogenaamde minibieb in de wijk plaatsen. Heb je een boek
uit, dan kun je het ruilen met een boek in de minibieb. Bij de plaatsing
organiseren we een voorleespicknick. Entree: een gelezen boek.
De paashaas werkt ook mee en heeft ons al laten weten volgend jaar
een bezoek aan de wijk te brengen!
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Subsidie voor duurzaam wonen
Het is nu bijna winter en de kachel moet hoog gestookt
worden. Een goed moment om stil te staan bij uw
energieverbruik. De gemeente helpt een handje. Via het
fonds Investeren in Thuis kunt u een subsidie en/of lening aanvragen voor
het duurzamer maken van uw woning. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen
of woningisolatie. Kijk op www.leiden.nl/duurzaamleiden voor meer
informatie. Of bel helpdesk Stichting MeerMetMinder: 0800-23 45 432.
Gratis advies duurzaam wonen voor woningeigenaren
Bestuurslid Machiel Wagenaar wil geïnteresseerden graag een half uur
gratis van advies voorzien over het duurzamer maken van uw woning.
Als architect weet hij welke maatregelen nuttig zijn voor uw woning. Mail
voor een adviesaanvraag, machielwagenaar@gmail.com.
Bestuursleden en vrijwilligers gezocht!
Er is plek in het bestuur voor nieuwe bestuursleden. Het bestuur is op
zoek naar wijkbewoners die willen helpen en meedenken. Wijkbewoners
met een frisse blik en nieuwe ideeën. Ook vrijwilligers die af en toe
meehelpen zijn welkom! Heeft u interesse, stuur dan een e-mail met uw
contactgegevens naar cronestein@gmail.com.
Wat betekent de wijkvereniging voor u
De wijkvereniging Cronestein is opgericht in september 1998 en behartigt
de belangen van de bewoners en ondernemers in de wijk Cronestein
(driehoek Kanaalweg, spoor en de Vliet). De wijkvereniging overlegt
regelmatig met de gemeente over de kwaliteit van de openbare ruimte
en het oplossen van knelpunten in de wijk.
Organiseert u zelf een activiteit gericht op het stimuleren van het contact
in de straat, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van
€50,- . Stuur ons een mail en we nemen contact op over de mogelijkheden.
Op de website www.wijkverenigingcronestein.nl kunt u informatie vinden
over de wijk, de wijkvereniging en de contactgegevens van het bestuur.
Sponsoring en advertentiemogelijkheden
Interesse in sponsoring of het plaatsen van een advertentie in onze
nieuwsbrief (oplage 850) of op onze website? Stuur ons een mail en we
nemen contact op over de mogelijkheden.
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