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Wijkvereniging Cronestein
Digitale Nieuwsbrief juni 2011
Geachte wijkbewoner
U leest de tweede digitale nieuwsbrief van de Wijkvereniging Cronestein. In deze nieuwsbrief
vindt u informatie over de jaarvergadering, die 20 juni a.s. wordt gehouden. De bouwplannen in
de wijk en een korte terugblik op de kerstborrel van 11 december 2010.
Veel leesplezier, de redactie.

Wat betekent de wijkverenging voor u
De wijkvereniging Cronestein is opgericht in september 1998 en behartigt al die tijd de belangen
van de bewoners en ondernemers in de wijk Cronestein. De wijk wordt omsloten door de Vliet,
de spoorlijn Leiden-Alphen en de Kanaalweg.
De wijkvereniging overlegt regelmatig met de gemeente over de kwaliteit van de openbare
ruimte en gezamenlijk zoeken we naar oplossingen voor de knelpunten in de wijk. Hierbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van alle partijen.

Jaarvergadering 20 juni 2011 met Midzomerviering
Auto XL, Zoeterwoudseweg 11d, 2321GL te Leiden
Naast de gebruikelijke agendapunten zal op deze avond ook voldoende
tijd worden besteed aan de (verkeers)veiligheid, bouwperikelen en
verbeteringen aan de wijk. We starten om 20.00 uur. Heeft u zelf ideeën
of wilt u meedenken om het woon- en werkgenot in deze wijk te
verbeteren, bent u van harte uitgenodigd. Mocht u verhinderd zijn, maar
wel ideeën hebben neem dan contact op met het bestuur.
Een dag later is het Midzomer, de langste dag van het jaar en dat viert
de wijkvereniging. Vanaf 21:00 uur zullen we aansluitend aan de
jaarvergadering met een hapje en drankje de zomer inluiden.
De agenda kunt u downloaden van onze website: www.wijkverenigingcronestein.nl

Terugblik Kerstborrel
Vorig jaar op 11 december is met succes de eerste wijk kerstborrel georganiseerd. Veel
wijkbewoners, jong en oud, kwamen op de glühwein en warme chocolademelk met slagroom af.
Rondom de wijk kerstboom was het een gezellige drukte. De sfeer zat er goed in door de
lichtjes in de boom, de vuurkorven, de kerstmuziek en niet in de laatste plaats door de
wijkbewoners zelf!
Het bestuur zal dit jaar weer voor een kerstboom zorgen en een kerstborrel organiseren.
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Bouwen in de wijk, grote bouwplannen
Onze wijk is in beweging. Grote bouwplannen staan op stapel. De wijkvereniging doet er alles
aan u zo goed mogelijk te informeren en vraagt dat ook aan de gemeente en de initiatiefnemers
van de bouwplannen te doen. Zelf kunt u natuurlijk de gemeenteberichten en de website van de
wijkverenging goed in de gaten houden.

Bouwplan Ananasweg weer actueel
De Raad Bouwontwikkeling B.V. is van plan het perceel aan de Ananasweg –
Lammenschans, op het voormalig Veilingterrein, te gaan herontwikkelen. Er worden onder
andere woonruimte, commerciële functies en een jachthaven gerealiseerd. Het plan betreft een
private ontwikkeling die in principe geheel op eigen terrein kan worden uitgevoerd. Om dit plan
mogelijk te maken, is medewerking van de gemeente vereist bij het voeren van een
bestemmingsplan. De gemeente Leiden is bereid hier aan mee te werken. Op 25 mei jl. heeft
de gemeente samen met De Raad een inloopmiddag gehouden op de Pompoenweg om u
nader te informeren.

Ontwikkelaar bekend Lammenschanspark
Het college van B&W heeft VORM Ontwikkeling B.V., Ballast Nedam en Syntrus Achmea
Vastgoed geselecteerd voor de bouw van studentencampus 'de Leidse Schans'. In het
Lammenschansgebied moet binnen enkele jaren de meest duurzame studentencampus van
Europa verrijzen. In de Leidse Schans worden naast circa 1900 studentenwoningen ook
voorzieningen (zoals horeca en winkeltjes) en zo'n tweehonderd starterswoningen gerealiseerd.
De gemeenteraad buigt zich medio september 2011 over deze plannen.
Zie ook http://bit.ly/ky1LBO.

Wachten op groen licht voor Sanderscomplex
SLS Wonen heeft voor het bouwplan Sanderscomplex (123 driekamer appartementen)
architectenbureau Ton Voets uit Delft opdracht gegeven om een stedenbouwkundige
verkenning en schetsplan te maken voor het terrein. Uitgangspunt hiervoor was de
structuurvisie voor het bestemmingsplan Lammenschans van de gemeente Leiden. Het nieuwe
bestemmingsplan laat nog op zich wachten.

Website en e-mail
Op de website www.wijkverenigingcronestein.nl kunt u informatie vinden over de wijk, de
wijkverenging en de contactgegevens van het bestuur.
Om u nog beter en sneller te kunnen informeren wil de wijkvereniging graag uw e-mailadres.
Wij verzoeken u vriendelijk een mail te sturen met naam en adres naar: cronestein@gmail.com.

Penningmeester gezocht
Interesse? Stuur een mailtje naar cronestein@gmail.com of neem contact op met de voorzitter,
Tom Schonenberg, Zoeterwoudseweg 154, tel 071-5766925.

Wijkvereniging Cronestein

KvK Rijnland 28079936

Postbank 113491

