UITNODIGING

J A A RV E R G A D E R I N G
27 mei 2013
19.30 uur (zaal open 19.15)
kantine AutoXL Zoeterwoudseweg 11d

Het bestuur nodigt uit voor haar Algemene Jaarvergadering. Het
eerste onderwerp is VEILIGHEID. Vindt u onze wijk veilig? Kan
het beter? Wijkagent Siem Kleinhout en zijn collega Maarten
Roosch (teamchef) bespreken de veiligheidsmonitor 2008 - 2012,
die onlangs is opgesteld in opdracht van de gemeente Leiden en
de Politie Hollands Midden. De gemeentelijke wijkmanager Sjaak
van Rijn is aanwezig voor vragen aan de gemeente.
Daarna volgt de verantwoording van het bestuur over het afgelopen
jaar en bespreken we nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Sjaak van
de Geijn sluit af met een korte introductie van de horecagelegenheid
‘De tuin van de Smid’ in ons mooie park Cronesteyn.
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.
Meer informatie: www.wijkverenigingcronestein.nl .
				
MOOISTE BLOEMPERK VAN DE WIJK
In het kader ‘fleur en kleur onze wijk’ op heeft u tijdens de burendag
op 22 september jl. gratis bloembollen kunnen meenemen om
bollen te kunnen planten. Nu zijn de bloembollen uitgekomen.
Vergeet niet uw bloembollenactie te melden door een foto ervan
te sturen naar: cronestein@gmail.com! Het mooiste perkje wordt
beloond met een prijs! De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de
Algemene Vergadering.
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Geachte wijkbewoner
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar van de Wijkvereniging
Cronestein.
Veel leesplezier!
de redactie.
Vergroenen wijk Cronestein
Om te kijken hoe we samen het groen kunnen verbeteren in de wijk
is er 23 mei om 20 uur op de Tomatenstraat 5 een bijeenkomst.
Geinteresseerden zijn welkom, koffie en koekjes staan klaar!
Bouwen in de wijk, grote bouwplannen
Grote bouw- en verkeersplannen voor de toekomst zijn een nieuwe
inrichting van het Lammenschansplein en de start van de campus De
Leidse Schans.
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. Ten
opzichte van het referentieonderwerp (verlengen van de Churchilllaan
over de Vliet tot in de Oostvlietpolder en aansluiten op Europaweg)
verbetert de landschappelijke kwaliteit van de Oostvlietpolder sterk.
De aantasting van het polderlandschap door de bypass is voorkomen.
Campus De Leidse Schans
VORM Ontwikkeling B.V., DUWO, Ballast Nedam en Syntrus
Achmea Vastgoed zijn door de gemeente Leiden geselecteerd voor
de ontwikkeling en realisatie van een studentencampus, de ‘Leidse
Schans’. Uitgangspunt voor de gemeente was het realiseren van een
sociaal duurzame campus.
De Leidse Schans omvat de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van ca.
Nieuwsbrief Wijkvereniging Cronestein mei 2013

1900 studentenwoningen. Tevens worden er
voorzieningen en ca. 200 starterwoningen
gerealiseerd.
De bouw van campus De Leidse Schans
begint, na enige maanden vertraging, in
november 2013. Het stadsbestuur gaf groen
licht voor de eerste twee blokken.
Bovendien is besloten de campus mooier
te maken dan het oorspronkelijk ontwerp. De gemeente bespaarde
470.000 euro op een ontsluitingsweg en steekt dat geld in onder andere
extra groen en water, en mooiere klinkers.
Hoe veilig is Leiden?
De veiligheidsmonitor gemeente Leiden 2012 geeft hier antwoord
op. Deze monitor is opgesteld door onderzoeksbureau i&o Research
in opdracht van de politie en de gemeente Leiden en is vorig maand
uitgebracht. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de inwoners
van Leiden tevreden is en 12,5% is minder blij. Ten opzichte van vier jaar
geleden is de tevredenheid over het totale functioneren van de Leidse
politie afgenomen. Zo zou de politie te weinig te zien zijn in de buurt
en worden zaken in de buurt niet heel efficiënt aangepakt. Daarnaast
vinden de Leidenaren dat ze te weinig contact hebben met de politie.
Hoe is dat in onze wijk? Hoe pakt de politie dat aan? Geïnteresseerd
in de antwoorden? Kom naar de Algemene Jaarvergadering. De politie
geeft dan uitleg over de veiligheidsmonitor.
Voor meer info: http://www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank.asp?Entit
y=Onderzoeksbank&EntityID=286
Terugblik Kerstborrel
Zaterdagmiddag 15 december heeft in de speeltuin in de Meloenstraat
de Kerstborrel 2012 plaatsgevonden. Ongeveer 50 wijkbewoners
en hun kinderen dronken gezellig een
glaasje chocolademelk of glühwein met
de overbuurman en de buurvrouw op de
hoek en wensten elkaar een fijne Kerst.
Om verder in kerstsferen te komen heeft een
kerstkoor van Collegium Musicum christmas
carols ten gehore gebracht.
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Bestuursleden gezocht!
Voor de wisseling van bestuursleden en frisse en nieuwe geluiden is het
bestuur is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen en meedenken.
Stuur een e-mail naar cronestein@gmail.com om u aan te melden als
bestuurslid. U inzet is van harte welkom!
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.
Nieuwsbrief - huis aan huis en digitaal
De Nieuwsbrief verschijnt driemaal per jaar en wordt huis aan huis
verspreid. U kunt de Nieuwsbrief en korte informatieve berichten over
de wijk ook digitaal ontvangen als u ons uw e-mailadres doorgeeft. Doe
dat nu en mail uw naam en adres naar cronestein@gmail.com!
Bijdrage van de wijkvereniging
Organiseert u zelf een activiteit gericht op het stimuleren van het contact
van de gehele straat (en eventueel aangrenzende straten) dan komt u
in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 50,00. De voorwaarde
is, dat minimaal de hele straat is uitgenodigd en vooraf een begroting
wordt ingediend (mail naar cronestein@gmail.com), waaruit blijkt dat u
de €50,00 nodig heeft voor uw activiteit.
Contactgegevens:
Secretariaat wijkvereniging
Zoeterwoudseweg 118
2321 GR Leiden
tel (071) 5764633
cronestein@gmail.com
www.wijkverenigingcronestein.nl
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