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Wijkvereniging Cronestein
Digitale Nieuwsbrief oktober 2011
Geachte wijkbewoner
De derde digitale nieuwsbrief van de Wijkvereniging Cronestein. Ook deze nieuwsbrief wordt
huis aan huis verspreid, omdat nog niet alle bewoners en bedrijven hun e-mailadres hebben
opgegeven. Doe het nu en mail uw naam en adres naar cronestein@gmail.com!
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de jaarvergadering, die 20 juni jl. is gehouden. De
bouwplannen in de wijk, het voorontwerp bestemmingsplan van de wijk en een korte terugblik
op de straatBBQ Zoeterwoudseweg ter gelegenheid van de burendag van 23 september jl.
Veel leesplezier, de redactie.

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 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
Op 20 juni jl. vond de jaarvergadering plaats in de kantine van Auto XL en met 30 wijkbewoners
een volle kantine. Naast de gebruikelijke agendapunten, waarbij jaarstukken werden goedgekeurd en het bestuur decharge werd verleend, volgde de samenstelling van het bestuur.
Tom Schonenberg werd als voorzitter herkozen, Janny Bannink blijft secretaris en Yvonne
Jansen bestuurslid. Ruben Wentink als penningmeester en Jeroen Helsloot (bestuurslid) traden
af en werden bedankt voor hun inzet. Zij blijven wel betrokken bij de wijkvereniging. Machiel
Wagenaar stelde zich kandidaat voor het penningmeesterschap en werd gekozen. Een nieuwe
kascommissie werd benoemd en bestaat uit Debora Mevissen en Jeroen Helsloot.
Na de pauze bespraken Sjaak van Rijn wijkmanager en verkeersdeskundige Jos Bekkers van
de gemeente de knelpunten in de wijk en voorgenomen oplossingen en verkeersmaatregelen.
Zoals doorstroming Lammenschansplein, afsluiten sluiproute winkels Borculoflat en
Zoeterwoudse-weg, handhaven 30 km zones in de wijk, kruising Zoeterwoudseweg/
Vrijheidslaan (rotonde). Hierbij ontstond een levende discussie. De gemeente nam veel
knelpunten, suggesties en ideeën voor oplossingen in ontvangst en het bestuur houdt de
verrichtingen van de gemeente in de gaten. Na afloop werd Midzomer gevierd met een hapje en
een drankje. Het was erg gezellig. Meer informatie: www.wijkverenigingcronestein.nl .

Machiel Wagenaar stelt zich voor
Hallo, ik ben Machiel Wagenaar, zelfstandig architect, en woon sinds 2008 met mijn vrouw en
dochter van 4 jaar met veel plezier aan de Tomatenstraat. Om een bijdrage te leveren aan de
wijk heb ik mij dit jaar aangemeld als penningmeester voor de wijkvereniging.
Naast het penningmeesterschap wil ik me bezig houden met het verbeteren van het openbare
groen in de wijk. Zo ben ik bezig met het opstellen van een bomenplan voor de wijk om te zien
waar bomen ontbreken en waar extra bomen zouden kunnen komen. Ook zou ik het erg leuk
vinden om "urban farming" in de wijk te kunnen introduceren - voedsel in je eigen wijk
verbouwen - om zo recht te doen aan de straatnamen in de buurt. Wie daarmee wil helpen is
welkom, ik ben zelf al begonnen met tomaten in de voortuin te kweken!
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Terugblik StraatBBQ Zoeterwoudseweg: Gezellig Sfeervol verbinden
Voor de 11e keer is de StraatBBQ Zoeterwoudseweg door
bewoners en bedrijven georganiseerd op het terrein en in de
bedrijfshal van Cementbouw. Dit keer ter gelegenheid van
burendag. De Zoeterwoudseweg is bijzonder omdat wonen
hier gecombineerd is met bedrijventerrein. Natuurlijk zorgt
deze combinatie wel eens voor overlast. Maar de BBQ van
dit jaar bewees maar eens te meer, dat contact tussen de
bedrijven en bewoners en een open communicatie, tot een
geweldige sfeer kan leiden. Ook dit jaar hebben meerdere
bedrijven een steentje bijgedragen. Hierdoor werd de BBQ
van vrijdag 23 september een heus feest, met een
springkussen voor de kinderen en live muziek.
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Kerstborrel
Op zaterdag 10 december vindt de kerstborrel plaats van 16.00 tot 17.30 uur, op de hoek
Tomatenstraat, Lammenschansweg. Iedereen in de wijk is welkom, jong en oud. Er is glühwein
en warme chocolademelk met slagroom. Om 16.00 uur starten we feestelijk met het aansteken
van de lichtjes in onze eigen wijk kerstboom. Ook dit jaar is de wijkvereniging opgenomen in de
kunstkerstboom route van het kunstenaarscollectief Fields of Wonder. ’s Middags vanaf 14.00
uur zal de kerstboom opgetuigd worden door kunstenaars en studenten van het collectief. Zij
versieren door heel Leiden kerstbomen. Iedereen is welkom om mee te helpen!
Nadere informatie volgt in een huis-aan-huis uitnodiging.

Bouwen in de wijk, grote bouwplannen
Voorontwerp bestemmingsplan Cronestein
De gemeente heeft een voorontwerp bestemmingsplan van onze wijk gemaakt, dat een aantal
hele oude bestemmingsplannen vervangt, omdat deze niet meer van deze tijd zijn. Ook moet de
gemeente wettelijk bestemmingsplannen om de 10 jaar actualiseren. De gemeente heeft er
voor gekozen om de huidige situatie en bestemmingen in het nieuwe bestemmingplan te
beschrijven (conserverend bestemmingsplan).
Het bestuur van de wijkvereniging heeft een zienswijze ingediend over de wijze van het
bestemmen van verschillende functies (wonen en bedrijfsgebouwen) in de wijk en de
toekomstige uitbreidingen. Het bestuur is van mening, dat het nieuwe voorontwerp
bestemmingsplan visieloos is omdat de nieuwe bouwplannen ontbreken en daarmee de
samenhang tussen de nieuwe ontwikkelingen en de bestaande wijk. Er wordt geen toekomstig
beeld geschetst, dat uitzicht biedt op het kwalitatief verbeteren van het leef- en werkklimaat in
de wijk. De hele zienswijze kunt u lezen op onze website: www.wijkverenigingcronestein.nl

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.
Om u meer activiteiten te kunnen aanbieden, roept het bestuur u op om u als vrijwilliger aan te
melden. U krijgt dan een seintje als een activiteit voorbereid of gehouden gaat worden en u kunt
op dat moment bepalen of u wel of er aan meewerkt. Stuur een e-mail naar
cronestein@gmail.com. Ook als u wilt meepraten met het bestuur.
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.
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