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Wijkve re nig ing Cro ne s te in
Nie uws brie f maart 2012
Ge ac hte wijkbe wo ne r
Dit is de vierde Nieuwsbrief van de Wijkvereniging Cronestein. Ook deze nieuwsbrief wordt huis
aan huis verspreid, omdat nog niet alle bewoners en bedrijven hun e-mailadres hebben
opgegeven. Do e dat nu en mail uw naam e n adre s naar cronestein@gmail.com!
Veel leesplezier, de redactie.

Uitno dig ing jaarve rg ade ring 26 maart 2012 me t le nte bo rre l
Op maandag 26 maart a.s. van 20:00 tot 22:30 uur vindt de jaarvergadering plaats bij
Cementbouw Zoeterwoudseweg 29, 2321GM, Leiden. Naast de gebruikelijke agendapunten , waarbij verantwoording wordt afgelegd over 2011, worden de (bouw)plannen
en knelpunten in de wijk besproken. Speciale gast is Wethouder Robert Strijk (economie en
bereikbaarheid). Hij spreekt over de toekomst van de wijk. De gemeentelijke wijkmanager is
aanwezig om de bouwplannen en de stand van zaken oplossen knelpunten met u door te
nemen. Daarna wordt met een (fris)drankje het begin van de lente gevierd.
Meer informatie: www.wijkverenigingcronestein.nl .

Bo me nplan e n Urban Farming Cro ne s te in
Het aantal bomen in de wijk is geïnventariseerd. Het blijkt dat op een
aantal plaatsen bomen verdwenen zijn. Een plan voor Urban Farming
wordt uitgewerkt. Tuinieren in de eigen wijk. Wat het bomenplan
inhoudt en hoe u aan Urban Farming kunt meewerken hoort u tijdens
de jaarvergadering.

Ro ndle iding nie uwe ROC-g e bo uw
In april wordt een rondleiding door het nieuwe ROC-gebouw georganiseerd. Tijdens de
jaarvergadering (of per mail: cronestein@gmail.com ) kunt u zich hiervoor aanmelden. Nader
bericht volgt nog.

Bo uwe n in de wijk, g ro te bo uwplanne n
Vo orontwe rp be s te mming s plan Crone s te in
De gemeente heeft een voorontwerp bestemmingsplan van onze wijk gemaakt, dat een aantal
hele oude bestemmingsplannen vervangt, omdat deze niet meer van deze tijd zijn.
Het bestuur van de wijkvereniging heeft een zienswijze ingediend over de wijze van het
bestemmen en vindt het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan visieloos. Nieuwe bouwplannen
ontbreken en daarmee de samenhang tussen de nieuwe ontwikkelingen en de bestaande wijk.
In januari jl. is overleg geweest tussen gemeente en het bestuur. De gemeente is het eens met
het bestuur en en neemt een aantal suggesties van het bestuur over. Ook stelt de gemeente
nog een toekomstvisie over de wijk op De hele zienswijze kunt u lezen op onze website:
www.wijkverenigingcronestein.nl
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Lamme ns c hans ple in
De provincie heeft een aantal aanpassingen uitgevoerd om de doorstroming op en rond het
Lammenschansplein te verbeteren. Dit is gelukt, gezien de afname van de files. Helaas is de
busstrook maar een klein stukje komen te vervallen en niet tot aan de Tomatenstraat. De
gemeente voert nog metingen uit, o.a. ook ter hoogte van de doorsteek tussen Zoeterwoudseweg en Lammenschansplein. Hiermee kan misbruik (sluipverkeer) worden vastgesteld en het
bestuur hoopt dat de gewenste afsluiting een stap dichterbij komt.

Bo uwwe g e n o nts luiting parke e rg arag e ROC
Er ligt een verkeersbesluit en omgevingsvergunning ter visie voor een bouwweg om het oude
ROC-terrein en het nieuwe bouwterrein voor de studentenwijk De Leidse Schans te ontsluiten.
De weg sluit aan op de ventweg Lammenschansweg en de kruising met de Tomatenstraat, ter
hoogte van ABK Longs. Tevens dient de weg voor het ontsluiten van de parkeergarage ROC.
Het bestuur vraagt zich af of de toch al onveilige kruising Tomatenstraat-Lammenschansweg
het extra verkeersaanbod kan verwerken. De gemeente wil de kruising pas aanpakken als de
studentenwijk klaar is en zal op drukke tijden verkeersregelaars inzetten. Het bestuur houdt de
verkeersveiligheid in de gaten. Doet u dat ook, als wijkbewoner?
Kent u een plek die onveilig is? Meld het ons en geef het door aan het meldpunt Veilig Verkeer
Nederland via www.veiligverkeernederland.nl

Te rug blik Ke rs tbo rre l
Op zaterdag 10 december vond de kerstborrel plaats van
16.00 tot 17.30 uur, op de hoek Tomatenstraat, Lammenschansweg. Iedereen in de wijk was welkom, jong en oud.
Er was glühwein en warme chocolademelk met slagroom.
De lichtjes van onze kerstboom werden om 16.00 uur
feestelijk ontstoken. De kerstboom was vooraf versierd door
het kunstenaarscollectief Fields of Wonder samen met
kinderen uit de wijk. Oude sokken en handschoenen werden
met glitter versierd en in de boom gehouden. Foto's van
wijkbewoners, gefotografeerd door Pim Rusch, werden in de
vorm van ballen er bij gehangen. Geteisterd door storm en
een al te enthousiaste aannemer bleef de boom met versiering overeind, maar nog wel enige
tijd in het donker. Te laat voor de kerstboom avondwandeling, maar gelukkig op tijd voor de
kerst.

Wat be te ke nt de wijkve re nig ing vo o r u
De wijkvereniging Cronestein is opgericht in september 1998 en behartigt de belangen van de
bewoners en ondernemers in de wijk Cronestein. De wijkvereniging overlegt regelmatig met de
gemeente over de kwaliteit van de openbare ruimte en het oplossen van knelpunten in de wijk.

We bs ite e n e -mail
Op de website www.wijkverenigingcronestein.nl kunt u informatie vinden over de wijk, de
wijkvereniging en de contactgegevens van het bestuur. Om u meer activiteiten te kunnen
aanbieden, roept het bestuur u op om u als vrijwilliger aan te melden. Stuur een e-mail naar
cronestein@gmail.com. Ook als u wilt meepraten met het bestuur.
Organiseert u zelf een activiteit gericht op het stimuleren van het contact van de gehele straat
(en eventueel aangrenzende straten) dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van
€ 50,00. De voorwaarde is, dat minimaal de hele straat is uitgenodigd en vooraf een begroting
wordt ingediend (mail naar cronestein@gmail.com), waaruit blijkt dat u de € 50,00 nodig heeft
voor uw activiteit.
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