NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015
Beste wijkbewoner,
dit is de tweede nieuwsbrief van 2015 over het
nieuws en de activiteiten in de wijk.
Vanaf nu in een groter formaat zodat we nog
meer mogelijkheden hebben u te informeren! Met
dank aan onze sponsoren.
De redactie
INHOUD
– nieuwe buren in de wijk
 nieuw bestuurslid stelt zich voor
 oproep vrijwilligers
 een jonge reporter in de wijk
 terugblik jaarvergadering 30 maart
 terugblik paaseieren zoeken
 bouwplannen in de wijk, Greentower
 ondergrondse containers
 betaald parkeren
 AutoXL, laden en lossen
 wat doet de wijkvereniging voor u?

Burendagactiviteit: Minibieb plaatsen!

Voorbeeld van een Minibieb. Uit de minibieb kun je
boeken lenen óf ruilen. We maken 2 minibiebs, 1 voor
volwassenen en 1 voor kinderen.
We zijn op zoek naar geschikte plekken om ze te
plaatsen. Wie wil er één beheren?

Burendag 2015
zaterdag 26 september
15.00 tot 18.00 uur
speeltuin Meloenstraat
Kom allemaal 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.
Verder kunnen de kinderen knutselen en gaan we
voor
de
wijk
twee
minibiebs
maken!
Uiteraard is er ook weer een loterij. We sluiten af
met een hapje en een drankje.
Kleur de kleurplaat in, hang deze voor het
raam! Iedereen is welkom!
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NIEUWE BUREN IN DE WIJK
op pad met de voorzitter
Vorig jaar was het nog een bouwplaats en nu
wonen er in de Leidse Schans zo’n 600
studenten in kleine studio’s en zijn er 117
startersappartementen. Er wordt nog meer
gebouwd tussen de Kanaalweg en de bedrijven
aan de Lammenschansweg.

afloop heb ik me aangemeld als bestuurslid. Ik
voel me betrokken bij het reilen en zeilen van de
buurt en wil meedenken. Als nieuwkomer in een
stad is meedoen de beste manier om in te
burgeren. Bovendien vind ik het belangrijk om
vrijwilligerswerk te doen. Ik was altijd al
maatschappelijk actief.
EEN JONGE REPORTER IN DE WIJK
Kortgeleden is op de Zoeterwoudseweg een
nieuwe straatkrant verschenen, het “Zoete
Zoeterwoudseweg-bericht”, geschreven door
Dani
van
Dam
–
8
jaar
oud.
We vroegen de jonge maakster van deze
straatkrant hoe ze op het idee kwam een
straatkrant te beginnen.

Sylvia, student pedagogische wetenschappen,
woont naar volle tevredenheid aan de Deltaweg,
lekker rustig, dicht bij de stad en met een mooi
uitzicht op park Cronestein. De studio’s werden
kaal opgeleverd. ‘Ik weet nu alles van
betonmuren. Die moet je eerst voorstrijken.’
Haar overbuurman heet Timothy Stikkelorum,
student archeologie. ‘Een Leidse naam. De
eerste Stikkelorum vestigde zich in 1608 in
Leiden.’ Ook hij is te spreken over zijn nieuwe
woonplek. Het gebouw heeft meerdere portalen
die allemaal verschillend zijn en ontworpen door
studenten van het naburige ROC. ‘Heel mooi,
strak. Dat hebben ze goed gedaan.’ Heel veel
contact is er niet tussen de studenten, maar hun
gang heeft wel een groepsapp. ‘Handig hoor,
voor als je een kaasschaaf nodig hebt en je hebt
er geen.‘ Interessant voor de wijk: er zit een
kapper en lifestylewinkeltje op de hoek en er
komt een Spar op de andere hoek. ‘Dat werd
gezegd en ik zag gisteren iemand bezig.’ Zijn er
ook nog knelpunten over de directe omgeving die
de wijkvereniging zou moeten weten? ‘Nee,
eigenlijk niet. Nou ja. De Deltaweg staat op
Google Maps, maar Post NL gebruikt TomTom en
die vindt hen niet. En de kosten voor verwarming
en water zijn hoog, maar daar kunnen jullie vast
niets aan doen.’ Inderdaad, helaas.
NIEUW BESTUURSLID STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Petra van de Ven en ik woon sinds
2014 in Leiden, in de Soete aan de Vrijheidslaan.
Eind 2014 bezocht ik de jaarvergadering van de
wijkvereniging in sportschool de Vlietlijn. Na

“Vorig jaar gingen we naar Spanje. Lekker warm
natuurlijk. En als je op
het strand geen zin hebt
om te lezen, een frisse
duik in de zee te nemen,
een
zandkasteel
te
bouwen of een ijsje te
eten, dan ga je denken.
Ik tuurde naar de wolken
en één leek wel op een
boek. Toen ging ik over
boeken denken. En aan
tijdschriften. Toen dacht
ik: waarom ga ik niet zelf een soort tijdschrift
maken? Voor wie dan? Papa, mama en mijn
zusjes? Dat leek me te weinig en voor de hele
wijk teveel. Voor een stukje van de straat dan? Ja
dat leek precies goed!
Ik heb samen met mijn moeder de naam
gekozen, het “Zoete Zoeterwoudseweg-bericht!”
De redactie heeft met veel plezier het eerste
nummer gelezen. We hopen dat Dani ons team
wil komen versterken als jeugdige reporter!
TERUGBLIK JAARVERGADERING 30 MAART
Dit jaar waren we met ongeveer 30 wijkbewoners
te gast bij sportschool de Vlietlijn. We werden
geïnformeerd door Peter Wieberneit over zijn
plannen om in het pand op het Sandersterrein het
eerste CO2-neutrale bedrijventerrein van Leiden
te realiseren. Vervolgens hebben we met de
waarnemend gemeentelijk wijkregisseur René
Verdel en de wethouder werk en inkomen, wijken
en
financiën
Marleen
Damen
de
(verkeers)knelpunten uit de wijk doorgenomen.
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Veel overlast is er door laden en lossen op de
Zoeterwoudseweg en verloedering van het
speelveldje bij de Moerbeistraat. De gemeente
gaat een schouw houden waarin alle
leefbaarheidsproblemen in
kaart gebracht
worden. Afgesproken is om dit met een
werkgroepje voor te bereiden.

De gouden eieren werden door de jonge
speurneuzen érg snel gevonden. Het was een
groot succes, maar volgend jaar verstopt de
Paashaas
de
eieren
nóg
beter!
BOUWPLANNEN IN DE WIJK, GREENTOWER

De wethouder zei dat de gemeente van elke wijk
een Wijkagenda wil maken met de 3 of 5
belangrijkste aandachtspunten. Ze wees ons ook
nog op een subsidiepot, het leefbaarheidsbudget,
waarmee wijkbewoners zelf de wijk aan kunnen
pakken. De jaarvergadering eindigde met de
lenteborrel. Kijk op onze website voor het
volledige verslag.
OPROEP VRIJWILLIGERS
De
wijkvereniging
kan
altijd
vrijwilligers
gebruiken. Concreet zijn we nu op zoek naar:
– Vrijwilligers voor de schouw: samen met
Stedelijk Beheer loopt het bestuur door de wijk
om per straat alle gebreken te inventariseren
zodat de gemeente kan zorgen voor herstel. Per
straat zoeken we wijkbewoners die met de
schouw mee willen lopen.
– Vrijwilliger voor de website: we zoeken iemand
die de website van de wijkvereniging
gebruiksvriendelijker kan maken. Als je handen
nu gaan jeuken meld je aan!
Stuur een mailtje en we nemen contact met je op:
cronestein@gmail.com
TERUGBLIK PAASEIEREN ZOEKEN

Op dit moment ligt bij de gemeente een
aangepast ontwerp bestemmingsplan voor de
Greentower in de Leidse Schans ter inzage.
De hoogte is verlaagd naar 58 meter na
opmerkingen van de wijkvereniging én het
actiecomité “Nee tegen de Toren”. De
wijkvereniging zal samen met het comité in
overleg blijven met de gemeente en ontwikkelaar
over de exacte uitwerking van de woontoren.
Indien nodig zal de wijkvereniging nieuwe
zienswijzen indienen tegen de bouwvergunning
als die wordt ingediend.
BETAALD PARKEREN

Met veel enthousiasme is afgelopen tweede
Paasdag door veel kinderen uit de buurt naar
eieren gezocht in de speeltuin bij de
Meloenstraat.
De speeltuin was in twee delen verdeeld om te
zoeken: een deel voor de jongste zoekertjes en
een deel voor de gevorderden.

Zoals bij velen al bekend heeft de gemeente
besloten om betaald parkeren in te voeren in
onze wijk. De besluitvorming is helemaal rond. In
de tweede helft van 2016 zal onze wijk aan de
beurt zijn voor de invoering. In onze wijk zal dan
van ma-vr tussen 9:00-19:30 betaald moeten
worden.
Kosten
voor
vergunningen
en
bezoekerskaarten zijn nog niet bekend.
Meer
info
kunt
www.leiden.nl/parkeerinfo.

u
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vinden

op

ONDERGRONDSE CONTAINERS

< advertenties >

In onze wijk zijn inmiddels ondergrondse
containers geplaatst op door de gemeente
gekozen plekken. Deze plekken zijn voornamelijk
bepaald door ondergrondse bekabeling.
De containers zijn nu alleen nog voor restafval
van de bewoners van de portiekflats. De oude
containers blijven voor een overgangsperiode
nog even staan. Ondergrondse containers voor
papier en glas worden voorlopig nog niet
geplaatst in onze wijk. Het is onduidelijk wanneer
dat wel het geval zal zijn.
AUTOXL, LADEN EN LOSSEN
AutoXL aan de Zoeterwoudseweg heeft een
vergunning aangevraagd om haar uitrit te
vergroten. Dit om de uitrit veiliger te maken, de
kans op file op straat voor de autowasstraat te
verkleinen en het laden en lossen op de
Zoeterwoudseweg te minimaliseren.
Hiervoor heeft AutoXL de strook plantsoen voor
de deur aangekocht en zal deze strook opnieuw
inrichten. Uitgangspunt daarbij is dat de strook
weliswaar smaller wordt maar groen blijft en de
bomen herplant. De wijkvereniging heeft intensief
contact gehad met zowel AutoXL als de direct
omwonenden over de uitwerking van deze
plannen. Onderdeel van het plan is de huur van
een terrein waar grote wagens laden en lossen.
Inmiddels kan de wijkvereniging zich vinden in de
plannen. Als de plannen gerealiseerd worden, zal
de overlast van laden en lossen op de
Zoeterwoudseweg tot een minimum beperkt
worden en blijft het aanzicht vanaf de weg groen.
WAT DOET 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 www.wijkverenigingcronestein.nl kunt u
informatie vinden over de wijk, de wijkvereniging
en de contactgegevens van het bestuur.

Ook adverteren in onze wijkkrant (oplage 1400
stuks)? Neem gerust contact op voor de
mogelijkheden! Cronestein@gmail.com.
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