Nieuwsbrief september 2014
Beste wijkbewoner
Dit is de tweede nieuwsbrief van 2014, vol met wetenswaardigheden en
nieuws over de wijk. Hang deze nieuwsbrief op koelkast of prikbord en
noteer 27 september in uw agenda: burendag!
Veel leesplezier, de redactie.

burendag 2014
zaterdag 27 september
15.00 tot 18.00 uur
speeltuin Meloenstraat
Kom allen naar de burendag van wijkvereniging Cronestein. Voor en
door wijkbewoners. We gaan er weer een gezellige middag van maken
met jong en oud. Bijpraten onder het genot van een kopje koffie of
springen op het springkussen. Iedereen is welkom!
Verder kunnen de kinderen komen knutselen en gaan we de wijk
opfleuren met planten. Op veler verzoek is er ook weer een loterij! We
sluiten af met een hapje en een drankje.
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Terugblik jaarvergadering
Op 30 juni vond de algemene jaarvergadering plaats waar 30
wijkbewoners aanwezig waren. Onze speciale gasten waren de
waarnemend wijkmanager René Verdel en wethouder Bouw en
Openbare Ruimte Paul Laudy. Een belangrijke ontwikkeling is de
invoering van betaald parkeren, ook in onze wijk. Zie verderop in deze
nieuwsbrief.
De Druivenstraat en Kersenstraat
worden heringericht. De parkeervakken
zijn te klein. Er zal meteen bekeken
worden of het beter is dat de straten
eenrichtingsverkeer
worden.
De
ventweg Lammenschansweg wordt
nog dit jaar heringericht. Hier zal dan
voortaan 30 km/uur gaan gelden in
plaats van 50 km/uur.
Er zijn meer (verkeers)knelpunten aangewezen door de bewoners tijdens
de vergadering. De wijkmanager zal deze met een verkeerskundige
bekijken.
Alle afvalcontainers in Leiden gaan ondergronds. Misschien
nog dit jaar in de Tomatenstraat. Belt u altijd het servicenummer
14071 als er spullen naast de container worden geplaatst.
Liefst met signalement en kentekennummer van degene die het
doet. De gemeente kan dan nog beter de overlast aanpakken.
(volledig verslag op www.wijkverenigingcronestein.nl)
Informatiebijeenkomst betaald parkeren 18 september
Op 18 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst
over betaald parkeren. Een bestuurslid - Marien de Vries - zal hier
naar toe gaan. Het voorstel is om bewoners een parkeervergunning te
verlenen (€50,- per jaar). Bezoekers kunnen 4 uur parkeren voor €2,-.
De gemeenteraad moet hier nog over besluiten. Pas in 2015 zal gestart
worden met de invoering van betaald parkeren. We houden u op de
hoogte!
Bomen voor de Tomatenstraat en speelplein Druivenstraat
De wijkvereniging lokaliseert plaatsen waar vanuit stadsarchitectonisch
oogpunt een boom zou moeten staan. Op initiatief van de wijkvereniging
gaat de gemeente twee bomen plaatsen in de middenberm van de
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Tomatenstraat. Op deze wijze wordt de wijk steeds groener. Zoals eerder
aangekondigd wordt binnenkort een kersenboom op het speelplein bij
de Druivenstraat geplant.
Greentower
Machiel Wagenaar is namens de wijkvereniging aangesloten bij het
actiecomité “nee tegen de toren”. Dit comité maakt bezwaar tegen de 70
meter hoge Greentower als gepland bij het ROC.
De ontwikkelaar en de gemeente hebben nu aan
het comité een aangepast plan gepresenteerd.
Dit plan gaat uit van een smallere en lagere toren
(58 meter hoog). Binnenkort ontvangt het comité
de plaatjes van de plannen. Op Facebook zullen
die te zien zijn en kunt u uw mening daarover
geven. Reageer vooral, hoe meer reacties,
hoe meer invloed kan worden uitgeoefend! De
link naar de Facebook-pagina staat op www.
wijkverenigingcronestein.nl.
Oproep van De tuin van de smid (ingezonden kopij)
Stem op “STRANDWAL” via www.rabobankwensenfonds.nl/stemmen.
“Strandwal” is de nieuwe groen-ruige speelplek bij De tuin van de smid.
Als het allemaal lukt gaat Strandwal eind maart 2015 open.
En u kunt ons daarbij helpen! Stem daarom op Strandwal!
De uitslag wordt in november bekend gemaakt. Wij houden u via deze
nieuwsbrief op de hoogte. Ook ontvangt u van ons een uitnodiging voor
de officiële opening volgend voorjaar.
Vinden u en/of uw kinderen het leuk om hierbij te helpen? Loop dan
eens langs bij De tuin van de smid, polderpad 8 in Cronesteijn. Of neem
via e-mail contact met ons op: info@detuinvandesmid.nl.
Een nieuw bestuurslid stelt zich voor...
Beste buurtjes,
mijn naam is Marien de Vries, woonachtig in de Tomatenstraat samen met
Pauline en onze 3 jongens in de leeftijd 3 tot 7 jaar. Opgeleid als laborant en
facilitair manager werk ik nu als productieleider bij een apotheek in Leiden.
Ik woon nu zo’n 10 jaar met veel plezier in de Tomatenstraat en dacht
dat ik mijn steentje voor de wijk maar eens bij moest dragen. Ik wil mij
graag inzetten voor de wijk op het gebied van saamhorigheid, veiligheid
en infrastructuur, een beetje facilitair dus.
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Mijn eerste aandachtspunt is het parkeerbeleid van de gemeente
Leiden met betrekking tot onze wijk. Zie het stukje elders in deze
nieuwsbrief. Wanneer u vragen of opmerkingen voor mij heeft, kunt u
dat via de e-mail van de wijkvereniging doen of persoonlijk op een van
de wijkbijeenkomsten. Ik hoop u daar eens te ontmoeten!
Aankondiging Kerstborrel 20 december
Het is bijna niet voor te stellen nu we
nog een mooie nazomer hebben. Toch
worden de dagen korter en over 3
maanden vindt de jaarlijkse kerstborrel
weer plaats. Noteer alvast in uw agenda:
zaterdagmiddag 20 december kerstborrel
in de wijk. Samen met de buren rondom
het vuur met warme chocolademelk en
glühwein.
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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