Nieuwsbrief september 2013
Geachte wijkbewoner
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2013. Deze nieuwsbrief
staat in het teken van Burendag, bouwen en meer groen in de wijk.
Veel leesplezier, de redactie.
Burendag 21 september 2013, 15.00 tot 18.00 uur
Ook dit jaar organiseert de wijkvereniging Burendag in de speeltuin van
de Meloenstraat.
Het programma vindt u op de achterzijde van deze Nieuwsbrief.
Terugblik jaarvergadering 27 mei 2013
Op 27 mei jl. vond de jaarvergadering plaats in de kantine van AutoXL.
Twintig wijkbewo-ners konden hun zorgen over de veiligheid met
Wijkagent Siem Kleinhout en zijn collega Maarten Roosch (teamchef)
bespreken.
Ook de gemeentelijke wijkmanager Sjaak van Rijn luisterde mee en
noteerde de grieven en suggesties m.b.t. de openbare ruimte. Maarten
Roosch legt uit, dat de politie naar een hogere tevredenheidsscore
streeft, dan de 50% die de Leidse bevolking nu hiervoor geeft. Daarna
volgde de verantwoording van het bestuur over 2012. De aanwezigen
waren tevreden en het bestuur mag blijven. De wijkmanager vertelde
over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. o.a. m.b.t. het Lammenschansplein.
Sjaak van de Geijn sloot af met een korte introductie van de
horecagelegenheid ‘De tuin van de Smid’ in ons mooie park Cronesteyn.
Na de vergadering was de borrel erg gezellig.
Lees verder www.wijkverenigingcronestein.nl onder het kopje ‘Archief’
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Bouwen in de wijk, grote bouwplannen
(Y)ours Leiden
Op 10 juli jl. is de eerste fase van de bouw gestart van (Y)ours Leiden
(voorheen De Leidse Schans). VORM Ontwikkeling B.V., DUWO, Ballast
Nedam en Syntrus
Achmea Vastgoed ontwikkelen een sociale duurzame campus. De bouw
omvat 1900 studentenwoningen en voorzieningen. Begonnen is met de
bouw van 200 starterwoningen.
Bétaplein
Er is een nieuw plan gemaakt voor het Bétaplein (bij het ROC), omdat
de geplande halte van de Rijn-Gouwe Lijn is komen te vervallen. De
inrichting en voorzieningen staan in het teken van de vele studenten
die er komen. Ook de bushalte bij het Lammenschansstation wordt
verplaatst naar het Bétaplein. Studenten kunnen dan veiliger in en
uitstappen.
Zie ook onze website: www.wijkverenigingcronestein.nl
Spoorwegovergang Kanaalweg.
De gemeente krijgt geld van Prorail om de spoorwegovergang Kanaalweg
te ondertunnelen. Hoewel er niet echt sprake is van fileleed - zou in
de toekomst wel plaats kunnen vinden als de kwartierdienstregeling
een feit is - kan Leiden wel een bijdrage leveren aan een doelstelling
van Prorail om het aantal spoorwegovergangen te verminderen. De
spoorwegovergang Kanaalweg is hiervoor uitgekozen, omdat er
voldoende ruimte is. De eerste werkzaamheden zijn begonnen met
het maken van een proefsleuf in het talud om de exacte ligging van
de waterleidingen en elektra te bepalen en waar de wortels van de
bomen precies lopen. De wijkvereniging is wel enigszins bezorgd over
de zwaarder verkeersfunctie (trekt meer verkeer aan) die de Kanaalweg
hierdoor kan krijgen. Hier staat tegenover dat het langzaam verkeer van
en naar Park Cronesteyn ongelijkvloers de Kanaalweg zal kruisen en
dat is veel veiliger en dus een groot pluspunt. De wijkvereniging houdt
de planvorming scherp in de gaten.
Vergroenen wijk Cronestein.
De wijkvereniging doet mee met het project ‘Groen Dichterbij’. Groen
Dichterbij is een campagne van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl &
SME Advies en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode
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Loterij. Met meer groen in de wijk worden mensen gelukkiger en
gezonder. De wijkvereniging heeft subsidie ontvangen voor meer groen
in de wijk. Hiertoe is gestart met een aantal omwonenden om een
verbeterplan te maken voor het plantsoen Tomatenstraat/Veilingkade/
Lammenschansweg. Tot een gezamenlijk plan is het niet gekomen.
Daarom heeft de wijkvereniging een ander plan bedacht. Enige tijd
geleden heeft de wijkvereniging een inventarisatie gemaakt van plekken
waar eigenlijk een boom hoort te staan, maar er niet staat. Het is de
bedoeling om op deze plekken een boom te planten.
Onveilige plekken
Kent u een plek die onveilig is? Meld het ons en geef het door aan het
meldpunt Veilig Verkeer Nederland via www.veiligverkeernederland.nl
Fitness in de wijk
De wijkvereniging brengt u in beweging. Een derde van onze wijkbewoners
heeft enigszins overgewicht. Door te bewegen vliegen de kilo’s eraf.
Hoe? De wijkvereniging wil daartoe een fitnessapparaat (crosstrainer) in
de wijk plaatsen. U kunt dan gratis uw kilo’s eraf werken.
Vindt u dit ook een goed idee? Breng dan u stem uit op het Rabo
Wensenfonds, dit kan tot 27 oktober a.s. Via onderstaande link: https://
www.rabobankwensenfonds.nl/stemmen/buurt-en-wijk/
Vooraankondiging: Kerstborrel 21 december 2013
Ook dit jaar organiseert de wijkvereniging een kerstborrel. Tijdens de
borrel worden de lichtjes van een kerstboom ontstoken. Noteer alvast in
uw agenda: 21 december a.s. in de middag.
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.
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.
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UITNODIGING

Burendag wijkvereniging Cronestein
21 september 2013
15.00 tot 18.00 uur
Speeltuin Meloenstraat
Kom zaterdagmiddag 21 september naar de speeltuin in de
Meloenstraat. Drink gezellig een drankje met de overbuurman en de
buurvrouw op de hoek. En leer elkaar (beter) kennen.
Voor de kinderen is er limonade, een springkussen en beschilderen van
vogelhuisjes.
Ook wil de wijkvereniging nog een speel/sport element plaatsen
op het speelplein van de Druivenstraat. U kunt een keuze maken uit
een aantal alternatieven. De wijkvereniging (beheerder) en Ons Doel
(grondeigenaar) presenteren de alternatieven. Kom naar de burendag
en geef uw mening!
FRUIT ONZE WIJK OP!
De wijkvereniging heeft subsidie gekregen van het Oranjefonds om
tijdens burendag een wijkactiviteit uit te voeren.
We hebben een actie bedacht om in onze wijk (fruit)bomen te planten en
het ophangen van vogel- en insectenhuisjes.
Rond 16.00 uur wordt een fruitboom geplant en verloot om bij u in de
straat te planten. Ook vergeten we de vogels en bijen niet. Kinderen
kunnen vogelhuisjes beschilderen en worden samen met enkele
insectenhuisjes opgehangen in de wijk.
Kom naar de burendag en help mee met het beschilderen van
vogelhuisjes en planten van de (fruit)bomen!
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