Nieuwsbrief juni 2014
Beste wijkbewoner
Dit is de eerste Nieuwsbrief van 2014, vol met wetenswaardigheden
en nieuws over de wijk. Lees meer over de bouwwerkzaamheden
en wijkactiviteiten. Sla vooral de uitnodiging voor de Algemene
Jaarvergadering met zomerborrel niet over.
Veel leesplezier, de redactie.

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering
met zomerborrel
30 juni 2014 20:00
Het bestuur nodigt alle wijkbewoners uit voor de Algemene
Jaarvergadering op maandagavond 30 juni a.s. om 20.00 uur. Dit keer
zijn we te gast in de kantine van Cementbouw, Zoeterwoudseweg 29.
De koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.
Speciale gast is wethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare ruimte).
Het eerste onderwerp is de verantwoording van het bestuur over de
wijkactiviteiten en financiën in 2013. Daarna bespreken we de knelpunten
in de wijk met de wijkmanager van de gemeente. Als laatste informeert
wethouder Paul Laudy u over de bouwactiviteiten in de wijk en is er
gelegenheid tot vragen stellen.
Na de vergadering is er gelegenheid om verder te discussiëren of elkaar beter te leren
kennen onder het genot van een hapje en
een drankje.
Zie ook: www.wijkverenigingcronestein.nl
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Bouwen in de wijk, grote bouwplannen
Grote bouw- en verkeersplannen voor de toekomst zijn de start
van de campus De Leidse Schans en een nieuwe inrichting van het
Lammenschansplein.
Vuurwerkopslag en vuurwerkverkoop
De zienswijze over de aanvraag van een omgevingsvergunning
Zoeterwoudseweg 5 (vuurwerkopslag en verkoop), die het bestuur
van de wijkvereniging vorig jaar heeft ingediend, heeft de gemeente
niet tot andere inzichten gebracht. Hoewel de wijkvereniging de
vuurwerkopslag en verkoop ervan gevaarlijk en dus niet gewenst acht,
is deze bedrijfsvoering niet strijdig met het bestemmingsplan en de
vuurwerkwet.
Lammenschansplein
Het provinciebestuur heeft besloten tot een nieuwe verkeersinrichting
van het Lammenschansplein in combinatie met een verbrede Europaweg
en een verbrede en verhoogde Lammebrug. De doorgaande route wordt
gevormd door de Europaweg en de Voorschoterweg.
Het Lammenschansplein wordt dan een echte T-kruising. De zijtakken
van de zandoverslag en de Corbuloflat worden van het kruispunt
gehaald en op een andere manier aangesloten. De Trekvlietbrug wordt
verbreed. De bestaande infrastructuur wordt hiermee beter benut. Dit
is een verbetering ten opzichte van het referentieonderwerp (verlengen
van de Churchilllaan over de Vliet tot in de Oostvlietpolder en aansluiten
op Europaweg, ‘de bypass’). De aantasting van het polderlandschap
door de bypass is voorkomen en de landschappelijke kwaliteit van de
Oostvlietpolder behouden.
(Y)ours Leiden
Bijna een jaar geleden is is de eerste fase van de bouw gestart van (Y)
ours Leiden (voorheen De Leidse Schans). VORM Ontwikkeling B.V.,
DUWO, Ballast Nedam en SyntrusAchmea Vastgoed ontwikkelen een
sociale duurzame campus. De bouw omvat 1900 studentenwoningen,
200 starterswoningen en voorzieningen (winkeltjes en horeca). Bètaplein
Er is een nieuw plan gemaakt voor het Bètaplein (bij het ROC). 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 Bètaplein.
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Greentower
Het bestuur van de wijkvereniging heeft op 29 april jl. een zienswijze
ingediend bij de gemeente tegen het voorontwerp-bestemmingsplan
Greentower. Het plan is om een toren van 70 meter hoog te bouwen aan
het eind van het Bètaplein.
In de zienswijze staan de bezwaren opgesomd tegen de geplande hoge
woontoren op het Bètaplein. Deze bezwaren zijn het forse en plompe
formaat van de toren, de wind- en schaduwoverlast en het feit dat
de impact van deze toren op de omgeving (directe wijken en verder)
nauwelijks is onderzocht. De volledige zienswijze vindt u op onze
website.
Terugblik Kerstborrel
Het is al weer enige tijd geleden dat we op zaterdagmiddag 21
december glühwein en warme chocolademelk hebben gedronken.
Ongeveer 30 wijkbewoners trotseerden regen en wind en zijn naar
de kerstborrel gekomen. Op de hoek van de Lammenschansweg
en de Tomatenstraat stond de tent van de wijkvereniging.
Iedereen kon zijn of haar buren een fijne Kerst wensen. Kinderen maakte
mooie kerstversieringen. Buiten was het dan wel slecht weer, maar in de
tent was het gezellig en knus. Met een vuurkorf voor de tent was het
goed toeven.
Vogelhuisjes sieren de wijk
Op 10 mei j.l. zijn de eerste vogelhuisjes in de wijk opgehangen. Deze
vogelhuisjes zijn tijdens de Burendag door kinderen beschilderd. Ze
sieren de wijk en wie weet krijgen we gevleugelde wijkbewoners erbij!
LAB071
LAB071 staat voor Leidse Agglomeratie Bereikbaar. Centrale vraag van
dit project is: Hoe blijft de Leidse regio goed leefbaar en bereikbaar en
hoe faciliteert ze haar ruimtelijk economische ambities?
De stuurgroep LAB071 presenteerde begin dit jaar de tussentijdse
resultaten van zijn verkenning in een schetsboek. Het idee is dat het
verkeer zoveel mogelijk op een een ringweg rond Leiden en Leiderdorp.
Deze ring bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de
Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen
Rijnlandroute.
Ook het minder vaak openen van de bruggen wordt bepleit bij de provincie.
Er blijven wel knelpunten, zoals de Hoge Rijndijk. Een oplossing in de
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vorm van een Ringweg Oost over o.a. de Kanaalweg blijft nog steeds
in beeld. En dat is jammer. Beter is het om een ringweg te creëren via
de Europaweg en A4 naar Zoeterwoude en Leiderdorp. Wordt vervolgd.
Aankondiging Burendag
Noteer alvast in de agenda: op 27 september is het Burendag. We gaan
er weer een gezellige middag van maken met jong en oud in de speeltuin
in de Meloenstraat. Er is koffie, thee en limonade. Verder gaan we o.a.
knutselen met de kinderen en op veler verzoek komt er weer een loterij!
Speelplein Druivenstraat , schade
Onlangs is er veel schade aangericht door vernielzuchtige jongeren.
Gelukkig heeft de gemeente de schade snel hersteld. Als u onraad
hoort of ziet, bel dan de politie, 0900 - 8844 of 112. Onze wijkagent
Siem Kleinhout (Siem.Kleinhout@hollands-midden.politie.nl ) en zijn
collega´s zullen de komende tijd extra snel optreden bij overlast.
Kersenboom
Vorig jaar heeft u kunnen kiezen uit diverse mogelijkheden om een lege
plek op het speelplein op te vullen. Gekozen is voor een Kersenboom.
Deze wordt binnenkort geplaatst.
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.
Organiseert u zelf een activiteit gericht op het stimuleren van
het contact van de gehele straat, dan komt u in aanmerking voor een
tegemoetkoming van € 50,00. Stuur ons een mail en we nemen contact
op over de mogelijkheden.
Interesse in sponsoring of 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.
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.
Opmerkingen, een vraag of wilt u meepraten? Stuur een e-mail naar
cronestein@gmail.com.
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