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.
De wijkvereniging overlegt regelmatig met de gemeente over de kwaliteit
van de openbare ruimte en het oplossen van knelpunten in de wijk.
Nieuwsbrief - huis aan huis en digitaal
De Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar en wordt huis aan huis
verspreid. U kunt de Nieuwsbrief en korte informatieve berichten over
de wijk ook digitaal ontvangen als u ons uw e-mailadres doorgeeft. Doe
dat nu en mail uw naam en adres naar cronestein@gmail.com!
Website en 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.
Bijdrage van de wijkvereniging
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.

UITNODIGING
Burendag wijkvereniging Cronestein
22 september 2012
14.00 tot 17.00 uur
Speeltuin Meloenstraat
Kom zaterdagmiddag 22 september naar de speeltuin in de
Meloenstraat. Drink gezellig een kopje koffie of thee met de
overbuurman en de buurvrouw op de hoek. En leer elkaar (beter)
kennen.
De hele middag klinkt er live muziek van Franco Giovanni uit
de wijk. Als je wilt, breng dan zelf je eigen muziekinstrument
mee. Meezingen kan ook. Voor de kinderen is er limonade, een
springkussen en een ballonnenmevrouw.
FLEUR EN KLEUR ONZE WIJK OP!
De wijkvereniging heeft subsidie gekregen van het Oranjefonds
om tijdens burendag een wijkactiviteit uit te voeren.
We hebben de actie bedacht om onze wijk op te fleuren en
kleuren. Iedereen krijgt een gratis zakje bloembollen mee om zelf
te planten in de straat bij een boom, plantenbak of eigen voortuin.
In het voorjaar van 2013 krijgt het mooiste perkje een prijs!
Rond 15.00 uur worden symbolisch de eerste bloembollen geplant.
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Geachte wijkbewoner
Hierbij ontvangt u alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar van de
Wijkvereniging Cronestein.
Veel leesplezier!
de redactie.
Terugblik jaarvergadering 26 maart 2012 met Lenteborrel
Op 26 maart jl. waren we te gast in de kantine van Cementbouw aan de
Zoeterwoudseweg. Met 30 wijkbewoners was de kantine goed gevuld.
Voor de pauze werden de gebruikelijke agendapunten afgehandeld. De
jaarstukken werden goedgekeurd en het bestuur werd herkozen: Tom
Schonenberg (voorzitter), Janny Bannink (secretaris), Machiel Wagenaar
(penningmeester) en Yvonne Jansen (bestuurslid). Daarnaast werd een
nieuwe kascommissie benoemd. Deze bestaat uit Debora Mevissen en
Jeroen Helsloot.
Na de pauze gaf wethouder Robert Struijk (economie en bereikbaarheid)
toelichting over de toekomstige plannen van de gemeente in Leiden en
wat dat betekent voor de wijk Cronestein. Vele vragen werden gesteld
en hoewel de wethouder niet alle vragen direct kon beantwoorden was
iedereen tevreden met de uitleg van de wethouder.
Wijkmanager Sjaak van Rijn gaf een korte toelichting over de voortgang
van het oplossen van knelpunten in de wijk. Lees verder www.
wijkverenigingcronestein.nl
Na afloop vond de gezellige Lenteborrel plaats.
Rondleiding nieuwe ROC-gebouw
De animo was groot voor de rondleiding die op 16 april door de
wijkvereniging was georganiseerd. In twee groepen werden 30
nieuwsgierige wijkbewoners onder deskundige leiding van de heer
Feunekes van het ROC door het ROC-gebouw rondgeleid.
Bouwen in de wijk, grote bouwplannen
Resultaat zienswijzen over (bestemmings)plannen.
De gemeente is het op een paar belangrijke punten eens met de
zienswijze van het bestuur over de bouw van de studentenflats "De
Leidse Schans" op het oude ROC-terrein, naast het nieuwe ROCgebouw. Het betreft het punt dat de gevelpartijen grenzend aan de
bedrijven van de Lammenschansweg als voorgevels uitgevoerd moeten
worden. Dit zijn de gevels waar de wijkbewoners tegenaan kijken. Dus
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geen lelijke achterkanten. Daarnaast is het punt overgenomen dat de
verkeersveiligheid van de kruising Lammenschansweg/Tomatenstraat
hoge prioriteit heeft.
De gemeente heeft een aantal suggesties overgenomen van het bestuur
voor het ontwerp bestemmingsplan van onze wijk. Dit bestemmingsplan
van de gemeente zal een aantal hele oude bestemmingsplannen
vervangen. De eerste suggestie die overgenomen wordt, betreft een
striktere regeling van het aantal vlaggenmasten dat bedrijven mogen
plaatsen (om een wildgroei aan vlaggen te voorkomen). Ook zal het
groen langs de Lammenschansweg als structureel groen worden
bestempeld en niet als tijdelijk groen. Mocht dit groen toch moeten
wijken, dan zal het elders in de wijk gecompenseerd moeten worden.
Op verzoek van het bestuur levert de gemeente nog een toekomstvisie
over de wijk op. Hierin zullen alle nieuwe bouwplannen opgenomen
worden. Hierdoor worden de consequenties van de kwaliteit van de
leefomgeving (lucht, geluid, parkeren, doorstroming, groen etc.) van alle
nieuwe bouwplannen inzichtelijk gemaakt. Zie ook onze website: www.
wijkverenigingcronestein.nl
Bouwweg en ontsluiting parkeergarage ROC
De bouwweg voor de ontsluiting van het oude ROC-terrein en de nieuwe
ROC-parkeergarage is bijna klaar. De weg sluit aan op de ventweg
Lammenschansweg en de kruising met de Tomatenstraat, ter hoogte
van ABK Longs. 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
Aankondiging: Kerstborrel 15 december 2012
Ook dit jaar organiseert de wijkvereniging een kerstborrel. Tijdens de
borrel worden de lichtjes van de grote wijkkerstboom ontstoken.
Noteer alvast in uw agenda: 15 december a.s. in de middag.
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