Nieuwsbrief maart 2015
Beste wijkbewoner
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2015 over het nieuws en de activiteiten
in de wijk. Noteer alvast: op 30 maart algemene jaarvergadering met
borrel en op 5 april paaseieren zoeken. Veel leesplezier! De redactie

JAARVERGADERING MET BORREL
maandag 30 maart
20.00 uur (zaal open 19:45 uur)
Healthclub Vlietlijn – zij-ingang rechts
Zoeterwoudseweg 7h
Kom meepraten met het bestuur, de wijkmanager en wethouder
Marleen Damen over de plannen voor de wijk. Waar kan het
veiliger, groener en leefbaarder?
Na afloop staat een hapje en drankje klaar.

PAASEIEREN ZOEKEN
1e Paasdag 5 april
10:30 uur
speeltuin Meloenstraat
Voor de jongste wijkbewoners komt de paashaas langs. Help je
mee zoeken? Voor de vinder van het gouden paasei is er een
verrassing!
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Terugblik burendag
Op 20 december vond de jaarlijkse kerstborrel plaats.
Ongeveer 40 wijkbewoners verzamelden zich bij het
plantsoen aan de Lammenschansweg/Tomatenstraat.
Het was koud buiten, maar warm en gezellig rondom
het vuur en in de tent. De tent was versierd met de
beschilderde lampionnen van burendag. Dit jaar hadden
we dankzij sponsoring van Vlietlijn weer een kerstboom.
Volgehangen met zelf meegebrachte kerstballen en
slingers. In de tent werd druk geknutseld door de kinderen.
Nieuwe voorzitter
Binnenkort stopt Tom Schonenberg als voorzitter van de wijkvereniging.
De reden hiervoor is dat hij enige tijd geleden een camper heeft
aangeschaft en meer tijd wil besteden aan het reizen. Juist als
pensionado kun je veel tijd aan de wijkvereniging besteden zou je
zeggen, niets is minder waar! Deze winter zijn Tom en zijn vrouw thuis
gebleven, omdat zij kleiner willen gaan wonen. Half mei is de verhuizing
naar een appartement en zeer waarschijnlijk buiten onze wijk. Komende
jaarvergadering zal Tom het voorzitterschap overdragen. De huidige
secretaris Yvonne Jansen is bereid gevonden om het voorzitterschap
over te nemen.
Stadswerf Trekvliet Leiden (ingezonden)
De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC) heeft
plannen om het eerste CO2-neutrale bedrijfsterrein van Leiden te
realiseren op het Sanders terrein. In en rond het Sanders gebouw
komen een aantal duurzame projecten. Beneden in het pand komen
kleinschalige ambachtelijke bedrijven. Boven zijn kantoren gepland
voor de energieprojecten en een informatiecentrum over de nieuwste
toepassingen van duurzame energie en isolatie. Voor de wijk komen er
elektrische laadpalen op het parkeerterrein.
De “nieuwe” hoofdingang wordt een wijk- en ontmoetingscentrum,
tevens lunchroom en wachtkamer voor het project Trekschuit. Op
een onderhoudsbeurt na blijft het gebouw onveranderd, zonder extra
verdiepingen of uitbreidingen. Tijdens de jaarvergadering zal de VHZC
haar plannen toelichten.
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Meer groen in onze wijk
De afgelopen periode is er flink wat gebeurd qua
groen in de wijk. Zo is het plantsoen op de hoek
Tomatenstraat - Lammenschansweg door de
gemeente opnieuw ingericht. Dit na een tijd lang
als bouwplaats voor renovatiewerkzaamheden
van de woningen aan de Tomatenstraat,
Appelstraat en Veilingkade te zijn gebruikt.
Daarnaast is half december op initiatief van
de wijkvereniging een kersenboom op de
speelplaats bij de Druivenstraat geplant.
En als laatste zijn deze week op initiatief
van de wijkvereniging vijf extra bomen geplaatst in de berm van de
Tomatenstraat!
Greentower / Comité Nee tegen de Toren
De ontwikkelingen rondom de geplande Greentower bij station
Lammenschans blijven zich opvolgen. Nadat de ontwikkelaar een
plan voor een lagere toren had gepresenteerd (58 ipv 70 meter), heeft
het comité een andere architect gevraagd een plan te maken dat én
lager zou worden én dezelfde hoeveelheid woningen en verhuurbare
ruimte zou huisvesten. Dit plan - de zogenaamde Joppensztoren - met
een hoogte van 45 meter is eind februari aan de stad gepresenteerd.
Tegelijkertijd bleek dat het ROC zich financieel
niet kan handhaven in het nieuwe gebouw
naast station Lammenschans. Dit gebouw
is gehuurd van dezelfde ontwikkelaar als de
Greentower.
Hoe het gemeentebestuur en de ontwikkelaar
het alternatieve plan beoordelen is op dit
moment nog niet duidelijk. De wijkvereniging
is betrokken bij het Comité Nee tegen de
Toren. We houden u op de hoogte.
Mobiliteitsnota 2015 - 2022
De gemeente Leiden heeft een nieuwe mobiliteitsnota opgesteld. In die
nota staan alle verkeers- en vervoersmaatregelen waarover de afgelopen
jaren al besluitvorming heeft plaatsgevonden zoals de Rijnlandroute, de
introductie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en de verbetering
van het fietsnetwerk.
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Een van de belangrijkste nieuwe maatregelen is de keuze voor de Leidse
Ring als nieuwe hoofdontsluiting voor de Leidse agglomeratie. Deze
ring bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan,
Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute.
Een andere belangrijke maatregel is meer ruimte voor de voetganger in
de binnenstad.
Ook voor onze wijk worden maatregelen genomen. De kruising
Tomatenstraat - Lammenschansweg wordt aangepakt. De Vrijheidslaan
en Zoeterwoudseweg worden onderdeel van de fietsroute naar
Zoetermeer en veiliger gemaakt.
Geef meeuwen geen voedsel!
Meeuwen horen hun voedsel in zee en op het strand te zoeken, maar
zoeken hun eten in de stad omdat sommige mensen ze nog voeren.
Dat geeft overlast, zoals poep en gekrijs. Het eten dat deze vogels laten
liggen trekt ratten en plakvliegen aan en bij warm weer gaat het stinken.
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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