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Wijkvereniging Cronestein 
De wijkvereniging behartigt belangen van de bewoners en ondernemers in de 
wijk Cronestein (driehoek Kanaalweg, het treinspoor en de Vliet). De wijkvereni-
ging overlegt regelmatig met de gemeente over de kwaliteit van de openbare 
ruimte en denkt mee over oplossingen voor knelpunten in de wijk. 

Bestuursleden
De wijkvereniging wordt geleid door een vijfkoppig bestuur: Marion van Dongen 
(voorzitter), Renée Schmidt (secretaris), Jos van der Kolk (algemeen bestuurslid), 
Edwin van Ginkel (algemeen bestuurslid) en Janny Hedeman (algemeen be-
stuurslid). De functie van penningmeester is vacant. 

Wijkkrant
De wijkkrant is een onafhankelijke uitgave van de wijkvereniging. De krant wordt 
huis aan huis verspreid door vrijwilligers en is ook af te halen bij de Gamma aan 
de Lammenschansweg. Heeft u geen wijkkrant ontvangen bij u thuis, stuur dan 
een mailtje naar info@wijkverenigingcronestein.nl 

Adverteren in de wijkkrant 
Formaat advertentie Aantal advertenties per jaar Prijs per jaar 
1/4 A4 2  75,-  
 1  50,- 
1/2 A4 2  125,-  
 1  95,-  
1 A4  (advertentie, column of interview) 2  200,-  
 1  150,-  
Nieuwsbrief Meer dan 2  n.o.t.k.  
 2   50,-  
 1  35,-  

Vormgeving
SJHAPOO • studio jaco haartsen

Druk
iDrukker

Redactie 
De wijkvereniging is altijd op zoek naar verhalen uit de wijk. Kent u een mooi 
verhaal over een buurman, -kind of –vrouw, huisje, huisdier, plant of bootje? 
Wilt u graag een gedicht met ons delen? Heeft u nieuwe buren en wilt u hen 
graag interviewen? Bent u een ondernemer en wilt u wat meer vertellen over 
uw werk? Neem contact op met de redactie van de wijkkrant door middel van 
onderstaande gegevens. De redatie houdt zich wel het recht voor bijdragen in te 
korten of te weigeren. Het gebruik van artikelen uit de wijkkrant is toegestaan 
onder duidelijke vermelding van de bron. 

Redacteuren
Marion van Dongen, Renée Schmidt, Jos van der Kolk, Edwin van Ginkel en 
Janny Hedeman

Colofon
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De wijk Cronestein is volop in ontwikkeling. Grote nieuwbouwprojecten, het experi-
menteren met nieuwe parkeernormen, ondernemers die plaatsmaken voor nieuwe 
woningen en de aanpassingen aan de verkeersaders in de wijk. Door deze ingrijpen-
de veranderingen is ook een toename in saamhorigheid merkbaar in wijk Cronestein: 
drukbezochte wijkborrels, enthousiasme tijdens de jaarvergadering en het ontstaan 
van verschillende wijkcommissies. Een mooi signaal naar de gemeente Leiden wat 
ons betreft! Bij het ontbreken van een overkoepelende visie voor de wijk, met als 
gevolg losse (bouw)projecten waar continu een aparte bezwaarprocedure overheen 
gaat, is het uiterst belangrijk dat we ons verenigen en onze stem laten horen. Want 
samen maken wij de wijk! 

Een belangrijke pijler dit jaar van de wijkvereniging is dan ook het vergroten van de 
zichtbaarheid van wijk Cronestein en haar inwoners bij de gemeente Leiden. Daar-
naast richt de wijkvereniging zich op het vergroenen van de wijk, het terugdringen 
van de parkeerdrukte, het stimuleren van de verkeersveiligheid en en het creëren 
van meer draagvlak onder de wijkbewoners voor het organiseren van activiteiten in 
de wijk. Daarbij zetten wij ons graag in voor alle bewoners in de wijk en zoeken wij 
graag contact met mensen uit de Lammenschansdriehoek. Ben je/u/ dus woonachtig 
in de Lammenschansdriehoek en lijkt het je/u leuk om een steentje bij te dragen? 
Laat het ons weten! 

In deze wijkkrant leest u over de verschillende thema’s die spelen in de wijk. Ook 
vindt u meer informatie over de aanstormende Burendag. En daarnaast treft u een 
overzicht aan met alle buurtapps en belangrijke telefoonnummers. Wilt u daarnaast 
regelmatiger op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief door 
een mail te sturen naar info@wijkverenigingcronestein.nl . 

 

beste 
Wijk

bewoner 
Namens het bestuur,  
Marion van Dongen, 

Voorzitter Wijkvereniging Cronestein

 
Beste buurtgenoten! 
 
Wij zijn Bar van Siem, een nieuw gezicht in de wijk, en 
we stellen ons graag even aan u voor. 
Bar van Siem is een kleurrijk barretje met een knus 
terras. Naast verschillende dranken, zoals koffie, sapjes, 
wijn en bier, hebben we ook een gevarieerde kaart die 
van ’s ochtends tot ’s avonds besteld kan worden.  
Zo raden we aan om eens onze runderburger of  
quesadilla te komen proberen! Ook hebben we gebak, 
belegde broodjes en leuke borrelhappen zoals 
chickenwings, versgebakken nacho’s met guacamole 
en buffalo bloemkool. (Een snack voor iedereen met 
goede voornemens!) Geen zin om te koken? Vanaf 
17:00 hebben we een wisselende dagschotel. 
De kaart is vriendelijk geprijsd en terug te vinden op de 
website. 
 
Heeft u iets te vieren?  
Bij Bar van Siem zijn ook 
verschillende mogelijkheden  
voor borrels of partijen! 
 
Tot gauw!  
Team Bar van Siem   
Lammenschansplein 2, 2321JA Leiden, 071-5766936, info@barvansiem.nl,  www.barvansiem.nl   

 
 
 
 
 

 
 
 

Openingstijden: 
Ma  10:00 – 21:00 
Di  gesloten 
Woe  gesloten 
Do  10:00 – 21:00 
Vrij  10:00 – 22:00 
Za  10:00 – 22:00 
Zo  10:00 – 21:00 

Adv



Afscheid Yvonne Jansen

Na ruim 7 jaar nemen wij afscheid 
van Yvonne Jansen, onze voorma-
lig voorzitter van de wijkvereniging 
Cronestein. Wij hebben genoten van 
de tomeloze energie die zij bij iedere 
bijeenkomst, vergadering en activiteit 
met zich meebracht. Tijd om lekker 
met de beentjes omhoog te gaan, zit 
er helaas niet in voor haar. Zij blijft 
zich bijvoorbeeld vrijwillig inzet-
ten voor onder meer de basisschool 
van haar kinderen. Bij de afgelopen 
jaarvergadering is Yvonne officieel 
afgetreden als voorzitter. Tijdens 
dezelfde ALV hebben wij ook afscheid 
genomen van Paul en Leonard. 

Burendag 

Op zaterdagmiddag 28 september is 
de jaarlijkse Burendag. Kom gezellig 
bijkletsen in de Schanstuin met de bu-
ren, maak kennis met andere wijkbe-
woners en neem iets lekkers mee. Bak 
je favoriete cake, maak een gezonde 
snack of maak wat lekkers uit eigen 
tuin of cultuur. Iets uit de winkel mag 
natuurlijk ook! De wijkvereniging 
zorgt voor onder meer koffie, thee, 
limonade en fruit. 

Met livemuziek, spellen voor jong en 
oud en meer. 

Prijsvraag

Op deze zaterdagmiddag wordt de Buurtbank officieel in gebruik genomen. 
Denk mee over een mooie plek voor de Buurtbank in de wijk en win een prijs! 
Schrijf je in op de Burendag, geef je ideeën en praat mee. 

Oproep: Ken je of ben je een muzikaal kind in de wijk? Neem je instrument mee 
en laat je muzikaliteit ten gehore brengen.

Vrijwilligers gezocht! 

Hulp bij de burendag
Kinderactiviteiten, kraampjes, bijzon-
dere ontmoetingen, muziek en veel 
lekkere hapjes! In september vindt 
de jaarlijkste Burendag plaats. Om dit 
alles in goede banen te leiden, zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers. Je hoeft 
geen organisatietalent te zijn – jouw 
enthousiasme is al voldoende. Wij zijn 
op zoek naar actieve buren die in de 
voorbereidingen een wat grotere rol 
willen vervullen, want het is een feest 
voor en door de wijk. Ook horen wij 
graag als je op de dag zelf wilt helpen 
met opbouwen en afbreken van het 
feest. Je kunt je aanmelden via info@
wijkverenigingcronestein.nl 
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Websitebouwer en/of 
vormgever

Ben jij creatief met computers? Kun 
jij de website van de wijkvereniging 
in een nieuw jasje steken? Of ben je 
grafisch vormgever en weet je wel 
raad met huisstijlen en designs? Stuur 
bij interesse een e-mail en dan kijken 
we naar de mogelijkheden. 

Actieve buren die graag 
willen organiseren 

Alle activiteiten in de wijk zijn er voor 
en door wijkbewoners. Bewoners die 
zelf een activiteit willen organiseren 
gericht op het stimuleren van het 
contact in de straat, komen in aan-
merking voor een tegemoetkoming 
van €50,-. Stuur ons een mailtje en 
we nemen contact op over de mo-
gelijkheden. Bovendien kunt u een 
subsidie aanvragen bij de gemeente 
Leiden. Raadpleeg de website van de 
gemeente Leiden. 

Redacteuren voor de wijk-
krant en/of nieuwsbrieven

Heb jij gevoel voor taal? Of heb je 
een mooi verhaal? Heb je een mooie 
foto van een bloeiende boom, ken je 
een leuk raadseltje, heb je een razend 
interessante buurman of –vrouw of 

heb je een geheim plekje of pareltje 
ontdekt in de wijk, wil je een mooi 
gedicht delen, of heb je een mooie 
kleurplaat voor kinderen gemaakt? 
Ken je nog ondernemers die graag 
willen adverteren in de wijkkrant? 
Kruip in de pen en verblijd de wijk 
met jouw mooie gedicht, foto of 
verhaal. 

Bestuursleden

Wij zijn per direct op zoek naar een 
penningmeester. Met maar ca. 6 
overleggen per jaar, en wat thuiswerk 
hier en daar ben je max. 1 á 2 uurtjes 
per week bezig voor de wijk. Wat krijg 
je daarvoor terug? Meer contact in 
de wijk, kennis van de sociale kaart, 
bestuurlijke ervaring, goede contac-
ten bij de gemeente Leiden en het is 
natuurlijk ook een mooie aanvulling 
op je CV. 

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Marion van Dongen en 
Renée Schmidt via 06-12638084 of 
via info@wijkverenigingcronestein.nl. 
Wil je graag deelnemen aan het be-
stuur, maar wil je geen penningmees-
ter zijn? Dat kan ook – neem contact 
op voor de mogelijkheden. 

Meedenkers en/of bewon-
ers uit de Lammenschans-
driehoek

Is een intreden in het bestuur niets 
voor jou, maar wil je wel graag mee-
denken en betrokken zijn bij bepaalde 
onderwerpen? Dat kan! We zoeken 
mensen met interesse op het gebied 
van verkeer, groen en bouwen, die 
met ons willen sparren. Bovendien 
zijn wij op zoek naar een aanvulling 
op ons bestuur of meedenkers uit 
het nieuwe gedeelte van onze wijk. 
Wij nodigen graag bewoners van 
het Omegaplein, de Alphatoren of 
Kanaalpark uit voor een kopje koffie. 
Mail naar de wijkvereniging via info@
wijkverenigingcronestein.nl. 

31 oktober | Halloween in 
Cronestein

Welke huizen worden dit jaar omgeto-
verd tot griezelhuizen? En wie ziet er 
het meest angstaanjagend uit dit jaar? 
Trek je engste kleren aan, schmink je 
gezicht en loop een rondje door de 
wijk als je durft tijdens deze derde 
editie van Halloween in Cronestein! 
Lijkt het u leuk om mee te doen, ver-
sier dan uw huis en/of zet een kaarsje 
in het raamkozijn zodat de kinderen 
weten dat ze kunnen aanbellen voor 
de ‘trick or treat’.
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verfraaing
van de 
Wijk

OPROEP VEEGACTIE

Ergert u zich weleens aan rommelige 
stoepen in uw straat? Vindt u zwerf-
afval in de wijk ook een probleem? In 
het kader van het thema ‘verfraaiing 
van de wijk’ heeft de wijkvereniging 
het voornemen, naar aanleiding 
van een idee van een bewoner Fred 
Azier, om in het komend voorjaar een 
schoonmaak- of veegactie te orga-
niseren. De bedoeling is dat we met 
zoveel mogelijk mensen een zo groot 
mogelijk deel van de wijk ontdoen van 
zwerfafval en zoveel mogelijk stoepen 
aanvegen. Hierbij kunnen we gebruik 
maken van werkmaterialen, zoals 
bezems, prikstokken en afvalcontai-
ners, van afdeling reiniging van de 
gemeente Leiden. 

Heeft u belangstelling om mee te 
doen? Meldt u zich dan aan via info@
wijkverenigingcronestein.nl of d.m.v. 
een briefje door de bus bij Tomaten-
straat 2 met naam en contactgege-
vens. Bij voldoende animo gaan wij 
het plan verder uitwerken. Wilt u niet 
mee vegen, maar bent u wel een or-
ganisatietalent? Dan kunt u ons goed 
helpen bij de voorbereidingen. Meldt 
u zich dan ook aan via hetzelfde 
mailadres. 

In de volgende wijkkrant van decem-
ber kunt u verdere informatie over de 
veegactie verwachten. Ondertussen 
hopen wij op veel aanmeldingen!

Wijkschouw

Op dinsdag 28 mei j.l. vond de 
wijkschouw plaats. In aanloop naar 
de wijkschouw hebben wij met een 
aantal betrokken wijkbewoners een 
schouwdocument opgesteld met aan-
dachtspunten uit de wijk. De gemeen-
te Leiden heeft voorafgaand aan de 
wijkschouw dit stuk tot zich genomen 
en was goed op de hoogte van wat 
er speelt in de wijk. Met onder meer 
Anne Rogerson, de Wijkregisseur 
Roodenburgerdistrict & Vreewijk, en 
een aantal andere vertegenwoordigers 
van de gemeente Leiden, hebben 
wij een ronde door de wijk gemaakt. 
Hierbij zijn foto’s en aantekeningen 

gemaakt van scheve stoeptegels, 
gevaarlijke trappetjes, verwilderde 
steegjes, saaie bermen, gevaarlijke 
zebrapaden en onverzorgde kinder-
speeltuintjes. 

Kort op de wijkschouw zijn al twee 
aandachtspunten verholpen. De grote 
containers aan de Vrijheidslaan zijn 
verplaatst naar de Andries Schotkade 
en een grote bermsteen op de hoek 
van de Zoeterwoudseweg en de 
Tomatenstraat is weer teruggeplaatst, 
zodat bussen en vrachtwagens meer 
afremmen om de bocht te nemen.  

Nogmaals dank voor het insturen van 
alle aandachtspunten in de wijk. Wij 
verzamelen het hele jaar door deze 
punten, dus blijf deze vooral insturen. 
Dit kan naar info@wijkverenigingcro-
nestein.nl. U kunt ook zelf een klacht 
melden bij de gemeente Leiden (over 
o.a. zwerfvuil, overlast, storingen): 
per telefoon 14071 (8.30-17.00 uur) 
of via www.leiden.nl/snel-naar/een-
melding-doorgeven

SCHANSTUIN | 31 juli 2019
Ingezonden brief aan de gemeente Leiden

Beste wethouder

Mijn motto voor deze brief zou kunnen zijn: van parkplan tot buurttuin tot 
buurtpark, want wie nu de Schanstuin bezoekt, waant zich in een parkje. De 
geschiedenis van de buurttuin van Cronestein begon vier jaar geleden als een 
schetsje op een bloknootvelletje van mijn buurman Erwin Blansjaar en mijzelf. Ik 
nam het mee naar het bestuur van de wijkvereniging en die zeiden: leuk idee. 
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Het ging ons om een parkje met een vijver en een speelveldje op braakliggende 
grond na afbraak van de Averyfabriek. 

Op een inspraakbijeenkomst over de nieuwbouw aan het Betaplein is ons plan-
netje omarmd. Wij werden als bewoners verrast door de gulheid en de voort-
varendheid van de gemeente. Binnen de kortste keren legde aannemer Sloos 
een tuin aan met rechte perken en paden, een vijver mocht niet. Onze meest 
ervaren buurman/groentekweker noemde de goedgekeurde tuingrond ‘pure 
as’. Ondanks het natste, droogste, heetste eerste jaar 2017 was het een wonder 
wat een twintigtal buurtbewoners uit de grond haalden, we kregen de courget-
tes niet op. Dank aan de pioniers die zorgden voor water en een beetje stroom. 
Dank aan buurtbewoners die zorgden voor een bouwkeet (en het versieren er-
van): een minibuurthuisje als aanloop naar een echte voorziening voor ontmoe-
ting en vergadering waarop de wijk Cronestein ofwel Lammenschansdriehoek 
recht heeft!

Deze winter hebben weer andere buurtbewoners een buurtsofa ontworpen en 
in mozaiek uitgevoerd van waaraf je mooi over de tuin heen kunt kijken. Dank! 
Eerlijk gezegd vind ik dat de groep tuinders te weinig is gegroeid in de afgelopen 
drie jaar, maar wat aan menshanden te kort kwam, vulde de natuur aan met 
wildgroei en bloemen.

We houden de stedelijke groei in de totale Lammenschansdriehoek niet tegen, 
en niemand wil dat ook. Integendeel. Er zijn veel mensen die zouden willen mee-
denken in de ontwikkeling van het gebied, die daarbij zouden pleiten voor groen 
en speelruimte en vooral een gezonde plek waarmee werkelijk kan worden bij-
gedragen de bestrijding van eenzaamheid in de wijk, die groeit en zorg behoeft. 
Een plek ook die anders dan onze tijdelijke tuin, blijvend is, zodat je er ook 

Haiku Schanstuin

tuin – groen vol bloemen
mensen - niet denken 
maar doen
er vliegen vlinders

Paul  

duurzaam beleid op los kunt laten. 
Het biedt geweldige mogelijkheden 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, maar ook voor mensen 
die rust in de kop nodig hebben. In 
deze drie jaar hebben we vriendschap, 
liefde en nijd gezien, gezonde bouw-
stenen voor een levendige samenle-
ving. 

Het eind van de Schanstuin komt 
vrees ik in zicht. We smeken om nog 
een jaar, maar dan moeten we er re-
kening meer houden dat dat ook het 
jaar van de transitie wordt. We zullen 
moeten werken aan een afbouwplan 
(waar gaan bomen, buurtkeet en 
materialen naartoe? Waar komt die 
centrale ontmoetingsplek die oud en 
nieuw verbindt?)

Ingezonden door Paul Groenendaal
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Buurtbank

Dankzij de inzet van wijkbewoners, 
zowel jong als oud, is de Buurtbank 
inmiddels helemaal beplakt. De Buurt-
bank in onze wijk is de tiende Soci-
alsofa in Leiden. Tijdens de Burendag 
op zaterdag 28 september wordt de 
Buurtbank officieel ingewijd in de 
Schanstuin (Lammenschansdriehoek). 
Echter, we zoeken een nieuwe locatie 
in de wijk voor de Buurtbank. We 
delen een prijs uit aan diegene die de 
beste plek weet te bedenken. Schrijf 
je hiervoor in op de Burendag of laat 
het ons weten via info@wijkvereni-
gingcronestein.nl. 

Vet Gezond

Bewust lekker eten, heerlijk dichtbij huis, in een huiselijke sfeer met een leuk terras. Op het Omegaplantsoen, achter de 
Gamma, schuin tegenover het grote MBO-Rijnlandgebouw, bevindt zich het fijne buurtrestaurant Vet Gezond.

Gezellig uit eten voor jong en oud. Hier serveren wij heerlijke huisgemaakte pizza’s, burgers, maaltijdsalades en heerlijke 
dag specialiteiten. Ook is het uitermate geschikt voor een kleine en jonge borrel en zijn er bordspelletjes aanwezig om je 
mee te amuseren. 

Reserveren kan via onze website www.vetgezond.com of mail naar info@vetgezond.com. Tijdens onze openingstijden is 
het ook mogelijk telefonisch te reserveren via het nummer 071-5428959.

Adv
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projecten 
die 

spelen in 
de Wijk

Projecten in de wijk in één oogopslag
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Project Watergeuskade: 
Kom inspreken bij de ge-
meente Leiden op 
10 oktober   

Door Nadine de Mooij – van Tiel (Zoe-
terwoudseweg), namens bewonersbe-
langen Watergeuskade

Bij de huidige bewoners van onze 
mooie wijk leeft dit project vooral 
bij de omwonenden aan de Zoe-
terwoudseweg, Meloenstraat en 
Tomatenstraat. Vrijwel iedereen die 
wij gesproken hebben, of die ons 
gemaild hebben, is voor ontwikkeling 
van dit gebied. Wel is de meerderheid 
van mening, dat er met de door de 
gemeente en ontwikkelaar gepre-
senteerde plannen sprake is van een 
enorme schaalsprong die zich slecht 
verhoudt tot de huidige omgeving. 

Dat kan anders en daar willen we met 
gemeente en ontwikkelaar graag over 
in gesprek. Helaas loopt de participa-
tie en communicatie zeer stroef. 

Wat wij tot op heden vernomen heb-
ben, is dat er weinig aangepast is naar 
aanleiding van op-en aanmerkingen 
van de huidige omwonenden. We 
zouden graag in gezamenlijkheid een 
alternatief ontwikkelen dat enerzijds 
aansluit bij de schaal en verhoudingen 
in de buurt en anderzijds het gewens-
te programma kan huisvesten. Daar 
zien we kansen toe, maar dat kan 
alleen als we inhoudelijk met elkaar 
praten. En dit lijkt tot op heden helaas 
onmogelijk.

De ontwikkelaar wil – zo geeft hij aan 
– graag in gesprek over de inhoud, 
maar de gemeente wil dat nu niet. 
Ook niet na herhaaldelijk verzoek en 

uitgebreide toelichting. Om met de 
gemeente op goede voet te blijven, 
heeft de ontwikkelaar ook het aanbod 
om de architect een presentatie aan 
de hele buurt te laten geven, weer 
ingetrokken. De gemeente wil nu de 
Nota van Uitgangspunten eerst afma-
ken en presenteren aan het college 
en vervolgens laten goedkeuren door 
de raad. De conceptplannen worden  
met diverse partijen besproken, maar 
dus niet met ons als omwonenden. De 
gemeente vindt dat de eerste parti-
cipatiefase al is afgerond, zo geeft 
zij per brief aan. Wij zien dat anders, 
omdat we in de contacten die er zijn 
geweest vooral veel hebben geluisterd 
naar inbreng van de gemeente en we 
nog niet in gelegenheid zijn geweest 
om te delen welke kansen wij zien 
om zowel tegemoet te komen aan de 
wensen van de gemeente, ontwikke-
laar EN omwonenden.
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De huidige situatie maakt dat we t.a.v. de Nota van Uitgangspunten betreft 
kunnen inspreken bij de gemeente. Dat is na de zomer. Dit staat nu voorlopig 
geagendeerd op 10 oktober. Wij en andere omwonenden zullen inspreken. 
Je kunt uiteraard als belanghebbende zelf ook inspreken. De vergaderingen 
zijn openbaar en om zichtbaar te maken hoe dit project leeft in de wijk, is het 
belangrijk om met een grote groep omwonenden de vergadering bij te wonen. 
Als u invloed wilt uitoefenen, wilt u deze avond dan alvast vrijhouden hiervoor? 
Zodra de datum definitief bekend is, communiceren wij dit uiteraard ook via 
https://watergeuskade.com. Hier houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van 
de ontwikkelingen. U kunt ons ook altijd mailen voor vragen, ideeën of tips. Dit 
kan via: bewoners_belangen@watergeuskade.com

Kennis gezocht
Om in de verschillende fases van de ontwikkeling goed mee te kunnen denken 
is het van belang om te weten welke kennis er in onze wijk vertegenwoordigd 
is. Denk aan: juridische kennis, planoloog, stedenbouwkundige, aannemer of 
iemand met ervaring op het gebied van bestemmingsplannen. Heb jij kennis op 
dit gebied, of op een ander gebied waarvan dat je denkt dat het handig is voor 
dit project, meld je dan bij ons. We doen graag een beroep op je expertise en 
samen staan we sterker.

Trillingsonderzoek Zoeter-
woudseweg 

Door José Tegelaar (Zoeterwoudse-
weg)

Het project Watergeuskade leidt tot 
velen zorgen bij buurtbewoners. Eén 
van de zorgen is dat trillingen van 
de bouw en het daarmee gepaarde 
bouwverkeer schade kan toebren-
gen aan de huizen. Met name aan 
de Zoeterwoudseweg worden deze 
zorgen geuit. De bewoners aan de 
Zoeterwoudseweg hebben al jaren 
last van de ongefundeerde weg met 
als gevolgd dat er scheuren in de mu-
ren ontstaan. Zeker met de komst van 
onder meer elektrische bussen zijn de 
trillingen verergerd. Met het oog op 
de toekomstige bouwplannen, heeft 
de gemeente Leiden op verzoek van 
de bewoners aan de Zoeterwoudse-
weg een trillingsonderzoek laten 
uitvoeren. In diverse huizen heeft een 
onafhankelijk bureau meetapparatuur 
geplaatst aan zowel de buitengevel 
als op de eerste verdieping. Na een 
week zijn de kastjes weer opgehaald 
om uitgelezen te worden. Na de zo-
mervakantie wordt de uitslag hiervan 
verwacht. 

Actualisatie Lammen-
schansdriehoek

Door Marion van Dongen

Sinds 2017 zijn er in het gebied tus-
sen de Lammenschansweg en de 
Kanaalweg veel nieuwbouwprojecten 
gerealiseerd. Een aantal studentenflats 
zijn opgeleverd en bewoond evenals 
appartementencomplexen van (Y)
ours. Onze wijk is op dit moment 
uitgebreid met zo’n 1000 nieuwe be-
woners veelal studenten en starters op 
de woningmarkt. De aanstormende 
nieuwe projecten gaat automatisch 
voor nog meer wijkbewoners zorgen. 
Natuurlijk ontzettend gezellig! Maar 
alleen als dit in goede banen wordt 
geleid. In het voorjaar publiceerde de 
gemeente een actualisatie van het 
bestemmingsplan Lammenschansdrie-
hoek. Voor ons waren de belangrijkste 
punten de veranderingen bij de Lam-
menschansweg en het loslaten van de 
parkeernormen voor de toekomstige 
flats. Het bestuur heeft hiervoor inge-
sproken in de raadscommissie Stede-
lijke Ontwikkeling. 

Ons idee is dat nu de projectontwik-
kelaars ter wille staan door hen niet 
te verplichten te zorgen voor par-
keervoorzieningen en de toekomstige 
bewoners geen parkeervergunningen 
af te geven is straks vragen om moei-

lijkheden. De nieuwe bewoner kan de 
auto niet kwijt in de parkeergarage 
van het ROC gebouw met een capa-
citeit van een paar honderd plekken. 
Niet op de Lammenschansweg want 
daar verdwijnt alles en ook niet aan 
de overkant van de Lammenschans-
weg want daar staat het al vol met 
de overloop van de Binnenstad en 
bezoekers van de sportschool. Helaas 
is onze inbreng niet gehonoreerd en 
is het idee van de gemeente dat door 
het weigeren van parkeervergun-
ningen aan nieuwe bewoners zij wel 
gebruik gaan maken van de par-
keergarages die onder de gebouwen 
komen. Dit lijkt op wensdenken maar 
hopelijk leidt dit niet tot ongelooflijk 
veel zoekgedrag.

Een tweede belangrijk punt is het 
wijzigen van de verkeerssituatie op 
de Lammenschansweg. Het idee is 
om stoplichten te plaatsen op de 
kruising van de Lammenschansweg 
en de Tomatenstraat. Als wijkvereni-
ging hebben wij aangegeven dat dit 
wel moet aansluiten op de plannen 
voor het Lammenschansplein en de 
Lammebrug. Zeker als ook de paral-
lelweg wordt versmald. Bij de verdere 
uitwerking van de wijzigingen op de 
Lammenschansweg worden hopelijk 
buurtbewoners en wijkvereniging 
betrokken. Recent heeft de gemeente 
het pand en grond van het Motorhuis 
onteigend waardoor zij de plannen 
verder kunnen uitwerken voor dit 
gebied.

Als wijkvereniging maken wij ons wel 
zorgen over het groene en duurzame 
karakter van dit gebied. Er is erg wei-
nig groen ingetekend en het lijkt erop 
dat bij de uitwerking van de plannen 
er minder komt dan meer. Doordat 
de meeste bewoners er nog niet zijn 
kunnen zij daar ook geen invloed op 
uitoefenen. De gemeenteraad had 
als enige groene opmerking hierover 
dat er klimop kan komen om de 
watertanks! Dat lijkt in deze tijd van 
klimaatverandering niet de gewenste 
ingreep. Zeker als ook de Schanstuin 
volgend jaar gaat verdwijnen wordt 
het een steenvlakte en zijn er vanuit 
de gemeente geen dwingende ideeën 
voor dak tuinieren, groene gevels of 
anderszins. Een gemiste kans!
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Parkeren in de wijk 

Vooruitlopend op een nieuw beleids-
plan voor parkeren heeft de gemeente 
Leiden een maatregel getroffen die 
het mogelijk maakt voor projectont-
wikkelaars om flats zonder inpandige 
parkeerplaatsen te bouwen. Als 
proeflocatie is onze wijk uitverkoren 
voor een dergelijk parkeerbeleid. 
Door de aanwezigheid van NS-station 
Leiden Lammenschans en buslijnen 
denkt men dat toekomstige bewoners 
minder auto’s gaan rijden.

Dit betekent dat nieuwe bouwlocaties 
zoals de Watergeuskade, Ananasweg 
en Lammenschansdriehoek niet het 
aantal inpandige parkeerplaatsen 
hoeft te bouwen wat normaal volgens 
standaard CROW-normen nodig is. 
De zienswijze die onze Wijkvereniging 
heeft ingebracht is niet overgenomen. 

Wij verwachten dat er veel auto’s 
gaan parkeren in de wijk. De ge-
meente heeft aangegeven dat dat niet 
gaat gebeuren omdat er voor nieuwe 
bewoners van die nieuwe locaties 
geen parkeervergunning worden 
afgegeven. Maar is dit juridisch wel 
haalbaar? En is het in de uitvoering 
wel te controleren? Dit kan in de toe-
komst consequenties hebben voor het 
parkeren in de wijk. We houden dit in 
de gaten en blijven bezwaar maken bij 
nieuwe bouwprojecten in de wijk.

Wilt u zelf op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen in de Lammen-
schansdriehoek dan kunt u op de 
site van de gemeente Leiden kijken: 
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-
en-ondernemers/werkzaamheden-in-
leiden/bouwen-aan-de-stad/lammen-
schansdriehoek/

RijnlandRoute: nieuwe aanblik voor N206 Europaweg – 
Lammenschansplein

Door Edwin van Ginkel

’s Ochtends lange files, continu voor een rood stoplicht, sluipverkeer door de 
wijk en dit ’s middags nog een keer. Dat is hopelijk over een paar jaar verleden 
tijd dankzij de RijnlandRoute, een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk en 
Leiden. De N206 Europaweg en het Lammenschansplein zijn onderdeel van deze 
plannen en vormen de belang¬rij¬kste ontsluitingsroute voor het zuidoostelijk 
deel van Leiden en Voorschoten. Door toedoen van diverse ruimtelijke ontwik-
kelingen, onder andere in de Lammenschansdriehoek en Vlietzone, worden deze 
wegen steeds drukker. Daarom wil de provincie Zuid-Holland in samenwerking 
met Rijkswaterstaat en de Gemeente Leiden de N206 Europaweg tussen het 
Lammenschansplein en de A4 verbreden. In een aantal jaar hoopt de provincie 
Zuid-Holland deze RijnlandRoute te realiseren.

Wat gaat er gebeuren?
- De N206 Europaweg krijgt in iedere rijrichting twee rijstroken.
- Het Lammenschansplein wordt verhoogd en krijgt meer rijstroken.
- De Lammebrug en de Trekvlietbrug worden vervangen en verhoogd met ruim 
2,5 meter
- De aansluitingen van de Vrouwenweg en Vlietweg op de N206 Europaweg 
worden veiliger gemaakt.

Bereikbaarheid
Aanpassing van een bestaande weg, waaronder de vervanging en verhoging 
van twee bruggen, in een drukbevolkt gebied gaat altijd gepaard met overlast. 
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Dit heeft tijdelijk invloed op de bereikbaarheid. Het uiteindelijke doel is dat de 
bereikbaarheid aanzienlijk verbetert. Dit jaar verkent de provincie Zuid-Holland 
samen met de betrokken gemeenten en andere omgevingspartijen verschillende 
scenario’s voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit om te bezien hoe de 
overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt. In deze verkenning worden ook 
andere (bouw)ontwikkelingen in de projectomgeving die mogelijk tot extra ver-
keersbewegingen kunnen leiden, bekeken. Uiteraard is het streven naar een zo 
goed mogelijke bereikbaarheid voor alle weggebruikers. 

Informatie halen en brengen
Onlangs is er een bijeenkomst geweest vanuit de provincie voor diverse bewo-
ners- en wijkverenigingen rondom het Lammenschansplein. Tijdens deze bij-
eenkomst heeft ook de wijkvereniging Cronestein van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om zorgpunten en suggesties te delen. Met name een makkelijke 
oversteek en doorgang voor fietsers en wandelaars naar Polderpark Cronesteyn 
is een punt van aandacht. In het najaar, als het ontwerp voor de N206 Europa-
weg – Lammenschansplein verder is uitgewerkt, komt er een vervolgsessie. Dan 
ontvangen wij ook een teruggekoppeling op onze zorgpunten en suggesties. Wij 
houden u op de hoogte hiervan.

Voorlopige planning (onder 
voorbehoud)
• Najaar 2019: inloopbijeenkomst in 
het informatiecentrum. Iedereen is 
welkom!
• Eerste kwartaal 2020: start verleg-
gen van kabels en leidingen
• Eerste helft 2020: voorbereiding en 
start aanbesteding 
• Eind 2022: project gereed

Blijf op de hoogte
Voor meer informatie, kijk op www.
rijnlandroute.nl en schrijf u in op de 
digitale nieuwsbrief voor de Rijnland-
Route. Neem voor vragen contact via 
europaweg@rijnlandroute.nl.
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Ode aan de Deelapps

Door Renée Schmidt

Niet meer, maar minder consumeren. Dat is het motto anno 2019. Dit jaar viel 
de ‘Earth Overshoot Day’ in Nederland op 29 juli. In bijna acht maanden heeft 
de mensheid evenveel geconsumeerd als de aarde in een jaar kan produceren. 
En deze datum valt ieder jaar een stuk eerder in het jaar. De denktank Global 
Footprint Network heeft berekend dat voor 2050 het consumptieniveau op twee 
aardes komt te liggen. Steeds meer mensen gaan dan ook over op een deel-
maatschappij om overconsumptie tegen te gaan. De innovatiemarkt springt hier 
handig op in. En dit resulteert in wel heel handige deelapps. Niet alleen spullen, 
maar ook kennis wordt rijkelijk uitgewisseld. Wij hebben een aantal apps op een 
rijtje gezet. 

Nextdoor
Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor een betere buurt. In onze 
wijken zijn honderden mensen lid en er wordt van alles besproken en gedeeld. 
Verloren fietssleutels, knuffels, onderhoudscontacten, schilders en oppassen, 
worden gevonden. Evenementen, schade aan auto’s en inbraken worden ge-
meld. En natuurlijk wordt hier naar hartenlust materiaal uitgewisseld en geleend. 
Word eenvoudig lid en maak samen de buurt socialer, schoner, veiliger en gezel-
liger. Ook de Wijkvereniging Cronestein heeft hier een account. 
 
BUUV
Bij het wat meer lokale initatief ‘Buuv’ kun je van dezelfde diensten gebruik 
maken als Nextdoor. Buuv is een platform om nieuwe mensen te leren kennen, 
elkaar te helpen met van alles en nieuwe dingen te leren. BUUV is voor iedereen 
en alle leeftijden. Wil je een wandelmaatje of een oppas voor de hond? Wil je 
een grasmaaier of een boormachine lenen? Raadpleeg Buuv! 

Peerby
Ken je dat? Soms heb je iets nodig voor één keertje, zoals een schuurmachine 
om een kastje te schuren of een hogedrukspuit om je terras schoon te maken. 
Dan kun je deze producten natuurlijk wel aanschaffen, maar dat is zonde, zeker 
als je ze daarna nooit meer gebruikt. Voor dit soort momenten, is het handig om 
een blik te werpen op de app Peerby. Hierin bieden mensen verschillende items 
aan van statafels tot polaroidcamera’s die je voor een klein bedrag mag lenen of 
huren. Betrouwbaar, snel, makkelijk, duurzaam en gratis! 

Weggeefhoek 071
Staat je strijkbout te verstoffen? Of wil je van de kast af? Zet het dan op de Face-
bookgroep ‘Weggeefhoek 071’. Iedereen kan zich hierop inschrijven. Je kunt als 
gever kiezen of loten, net waar je je prettig bij voelt. 

Deelauto
Mywheels, Greenwheels, Snappcar – je kunt het zo gek niet bedenken. Bij al 
deze apps kun je een auto lenen tegen betaling. Bij vrijwel alle apps betaal je per 
uur of per kilometer. Je kunt ook je eigen auto verhuren. Bij de meeste apps ben 
je ook meteen allrisk verzekerd tegen ongevallen. Jij bepaalt de prijs per uur en 
per kilometer. 

Deel je bankje
Bij het BankjesCollectief kun je iedere eerste zondag van de maand een tuinbank 
openstellen voor andere leden van het BankjesCollectief. Voor een kopje koffie, 
een stuk taart of alleen een praatje. Het is bedoeld om mensen met elkaar in 
contact te brengen. Een grappige manier dus om mensen uit je buurt te leren 
kennen. 

innoVatie

BlablaCar
De app BlaBlaCar maakt carpoolen 
heel makkelijk. In de app kun je zelf 
een rit aanbieden voor een bepaald 
bedrag, maar je kunt ook op zoek 
gaan naar ritjes. Zo kun je meerijden 
naar Parijs voor 30 euro! Hartstikke 
bijzonder om zo gesprekken met een 
onbekende te hebben. De app werkt 
heel handig, dus binnen no time heb 
je een rit naar je plaats van bestem-
ming gevonden. Let wel even op 
dat het altijd een enkeltje is en geen 
retour.

Thuisafgehaald
Kook je weleens te veel? Dan kun je 
jouw extra portie delen met anderen 
via Thuisafgehaald. Je kunt hier je 
kookkunsten delen met iedereen die 
zin heeft in een verse maaltijd of voor 
mensen die wel wat hulp kunnen ge-
bruiken. Als kok kun je aanbieden wat 
jij zelf kookt. Buren kunnen zo zien 
wat jouw specialiteiten zijn en zo bij 
jou bestellen. Als afhaler kun je direct 
zien wat het bedrag is wat de koker 
voor een maaltijd wilt hebben, of het 
gerecht nog beschikbaar is of als je 
kan een maaltijdverzoek indienen. 
Na je bestelling, krijg je een berichtje 
wanneer je het gerecht kunt afhalen 
en waar precies. Uiteindelijk kun je 
het gerecht thuis opeten.
Croqqer
De app Croqqer is de plek als je op 
zoek bent naar hulp. Hulp in de 
breedste zin van het woord: van 
behanger, tot schilder, van juridisch 
advies tot een websiteontwerp. Op 
Croqqer plaats je jouw oproepje waar 
mensen vrijblijvend op kunnen reage-
ren. Jij bepaalt of je betaalt, ruilt (jij 
de heg, ik een taart) of dat je op zoek 
bent naar een vrijwilliger. Aan de hand 
van eerdere reacties kun je kiezen of 
iemand je klus mag gaan beginnen. 
Maar andersom kun je andere mensen 
natuurlijk ook uit de brand helpen 
met jouw talent. 
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Wijkinnovatie 

App voor het aanmelden bezoek 
Herkent u dat? Staat het bezoek voor 
de deur, kunt u de website niet meer 
vinden om de auto aan te melden. En 
dan moet u ook nog het wachtwoord 
achterhalen! Onze buurman uit de 
Tuinstadwijk heeft hier een oplossing 
voor bedacht. Aanmelden van bezoek 
is nog nooit zo makkelijk geweest met 
de app ‘Bezoekers Parkeren Leiden’. 
Gewoon te vinden in de Google Play 
Store. 

NS Reisassistent station Lam-
menschans
Gratis hulp bij in- en uistappen vanaf 
de eerste tot en met de laatste trein. 
Treinreizigers bij station Leiden Lam-
menschans kunnen vanaf deze maand 
gebruik maken van NS Reisassisten-
tie. NS Reisassistentie biedt hulp bij 
het in- en uitstappen voor reizigers 
met bijvoorbeeld een lichamelijke of 
visuele beperking. De reisassistentie 
is gratis en beschikbaar op meer dan 
160 stations. Meer informatie hierover 
is te vinden op de NS-site. 

Waar is dit?

Oplossingen mailen naar 
info@cronestein.nl. 
Uit de goede oplossingen selecteren 
wij een winnaar voor een gratis kopje 
koffie bij de Bar van Siem.

Oproep!

We verzamelen verhalen over de 
historie van de wijk, en daarvoor zijn 
we op zoek naar een boek over de 
verdwenen Veiling en foto’s van de 
verdwenen winkels in de wijk. Stuur 
een mail naar 
info@wijkverenigingcronestein.nl 
of lever het aan op Tomatenstraat 2.
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Even voorstellen… 

Marion van Dongen (Tomaten-
straat)
Ik ben Marion van Dongen en sinds 8 
april de nieuwe voorzitter van wijkver-
eniging Cronestein. Het is een uitda-
ging om mijn voorgangster Yvonne 
Jansen te evenaren. Zij heeft zoveel 
gedaan voor de wijk. Nog bedankt 
daarvoor. Ik woon vanaf november 
2017 op de Tomatenstraat waar wij 
druk aan het verbouwen zijn geweest. 
Ik ben werkzaam als zelfstandig advi-
seur op het terrein van onderwijs en 
arbeidsmarkt. Naast mijn werk tuinier 
ik graag op onze volkstuin en ben ik 
ook actief met duurzaam bouwen bij 
monumentale panden.

Al vanaf dat wij aan het verbouwen 
zijn vond ik Cronestein een leuke 
wijk. Heel afwisselend en nog een 
echte buurt met betrokken bewoners. 
Ik vind het belangrijk dat ook onze 
nieuwe buren rondom het Bètaplein 
betrokken raken bij de wijk alhoewel 
de Lammenschansweg wel een bar-
rière vormt. Ik viel ook met mijn neus 
in de boter… 

Er speelt heel veel in onze wijk op het 
gebied van verkeer, wonen en parke-
ren. Onderwerpen die mijn aandacht 
vragen. Gelukkig doe ik het niet alleen 
maar met leuke medebestuursleden. 
Een uitbreiding van ons bestuur zou 
ook fijn zijn. Samen sta je sterker.

bestuur-

Wijk
vereniging

Renée Schmidt (Zoeterwoudse-
weg)
Sinds 9 maanden ben ik een blije be-
woner in de wijk Cronestein. Al vanaf 
dag één voelt de wijk erg prettig. De 
diversiteit van de bewoners spreekt 
mij enorm aan. Bovendien denk ik dat 
de wijk de komende jaren ontzettend 
gaat opknappen. Dit gaat gepaard 
met veel ingrijpende veranderingen 
in de wijk. Omdat ik mij graag tegen 
dingen aan bemoei en ik al deze 
aanpassingen graag op de voet volg, 
heb ik mij bij het bestuur gevoegd als 
secretaris. Met name groen, verkeer 

en woonplezier zijn thema’s waar ik 
mij graag in meng. Bovendien vind 
ik het leuk om samen met alle buren 
mooie plannen te maken. 

Naast ons mooie huis aan de Zoeter-
woudseweg, huur ik een kantoor in 
het centrum van Leiden. Ik werk als 
zelfstandig ondernemer en organi-
seer (grootschalige) evenementen, 
congressen en bijeenkomsten. Vrijwel 
altijd met een sociaal-maatschappelijk 
thema. Dit doe ik al sinds ik studeer 
en ik heb van mijn hobby mijn beroep 
gemaakt. 
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Edwin van Ginkel (Vrijheids-
laan)
Ik wil mij als algemeen bestuurslid van 
de wijkvereniging Cronestein graag 
even voorstellen. 
Mijn naam is Edwin van Ginkel en ik 
woon sinds 1995 aan de Vrijheids-
laan. In 1994 ben ik penningmeester 
geworden van de Bewonersbelangen-
vereniging De Vlietkaap. De Vlietkaap 
is de kleinste driehoek binnen de wijk 
Cronestein tussen het spoor, de Trek-
vliet en de Vrijheidslaan. En bestaat 
uit de woningen aan de Hans Flus-
traat, Harmen Doumastraat, Chris de 
Jongstraat en de oneven huisnummers 
van de Vrijheidslaan. Als bewonersbe-
langenvereniging hebben wij al jaren 
goed contact met onze wijkvereniging 
Cronestein. Door gezamenlijke belan-
gen, zoals de ontwikkelingen rond de 
Sanderslocatie aan de Zoeterwoudse-
weg, had ik al regelmatig contact met 
de wijkvereniging. 
Ik bezoek al vele jaren de jaarverga-
deringen en heb in het voorjaar van 
2017 de beslissing genomen om dit 

contact verder te optimaliseren en 
ben toen toegetreden als algemeen 
bestuurslid bij de wijkvereniging. Ik 
probeer uw belangen met betrekking 
tot onze woon-, leef- en werkomge-
ving zo goed mogelijk te behartigen. 
Dus mocht u vragen, wensen of 
ideeën hebben, dan hoor ik die graag 
van u.

Jos van der Kolk (Druiven-
straat)
Ik ben algemeen bestuurslid en 
woon in de Druivenstraat. Ik heb een 
voorliefde voor het gebied rond de 
Vliet met zijn rijke historie en schrijf 
daar regelmatig over in de wijkkrant. 
Mocht u mij voorbij zien fietsen/lopen, 
spreek mij rustig aan als u suggesties 
of ideeën heeft ter verbetering van 
deze wijkkrant.

Janny Hedeman-Nieuwenhui-
zen (Zoeterwoudseweg)
Mijn naam is Janny Hedeman-Nieu-
wenhuizen. Ik woon al meer dan 40 
jaar in wijk Cronestein en ben vrij lang 
actief in de wijkvereniging. In de loop 
der jaren is er veel veranderd. Het is 
nog steeds leuk om met elkaar acties 
te ondernemen. 
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Langs de Vliet: Bar van Siem door Jos van der Kolk

In deze episode van “Langs de Vliet” geen duik in het verleden maar een inter-
view met een nieuw restaurant langs de Vliet. 

Sinds januari vorig jaar heeft het team van Bar van Siem het oude kanaalzicht 
overgenomen. Een jaar lang zetten zij de formule van Koffiehuis Kanaalzicht 
door, maar vanaf dit seizoen is het oude koffiehuis op de schop gegaan en 
getransformeerd tot een Wereld restaurant met een terras dat uitkijkt op de 
Vliet en een podium voor livemuziek. Tijd voor een kennismaking met het team 
van Bar van Siem, dat bestaat uit Simone Wiersma, haar vriend Willem Does en 
compagnon Ingo. 

Willem is achter de toog geboren in Hilversum. In Leiden werkte hij onder andere 
in café Barrera. Simone is een geboren en getogen Leidse en werkt sinds de mid-
delbare school in de Leidse Horeca zoals Café ’t Praethuys, Einstein en Buddhas. 
Simone is een wereldreiziger en heeft een groot deel van de Wereld gezien. Als 
het geld op was, werkte zij weer een poosje in de horeca om daarna weer op 
reis te gaan. Dat ging zo een aantal jaren door totdat zij de kans kreeg om het 
oude koffiehuis langs de Vliet over te nemen. 

De liefde voor het reizen is overal zichtbaar zowel in de aankleding van het 
interieur als de menukaart die varieert van runderburger tot quesadilla. Alles is 
redelijk geprijsd, goed voor vegetariërs en in de toekomst kun je er eten onder 
het genot van livemuziek. Willem: “Wij willen dat iedereen zich hier thuis voelt 
en nodigen alle inwoners van de wijk uit om langs te komen.”

Adv

Zoeterwoudseweg 21B, 
2321 GM  Ledien
071-5725186

Voor al uw elektrawerk!
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Info
Nuttige adressen en telefoonnummers

Spoedeisende hulp
Bel naar het algemene alarmnummer: 112.
Politiebureau Leiden-Zuid
Vijf Meilaan 135B, 2321 RK Leiden
Tel. 0900-8844 (24 uur p/dg, 7 dagen p/wk bereikbaar)

Meld Misdaad Anoniem
Tel. 0800-7000

Wijkverenigingcronestein.nl 
De site van de wijkvereniging met regelmatig updates over de wijk, de agenda, 
de wijkkrant en de oude nummers en de jaarverslagen. 

Redactie wijkkrant Cronestein
Adres: Tomatenstraat 2, 2321 HG Leiden, tel. 06-12638084
E-mail: info@wijkverenigingcronestein.nl
KVK: 28079936
Bankrekening: NL28INGB0000113491

Sociaal Wijkteam
gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/zorg-en-ondersteuning/sociaal-
wijkteam
Sociaal Wijkteam Roodenburg, Roodenburgerstraat 1a (1e etage), ook voor wijk 
Cronestein. 
Openingstijden: ma-di 9.00-11.00 uur / do 13.00-15.00 uur. Voor een afspraak: 
kom langs tijdens openingstijden of bel naar 14071. 

Wijkagent 
Siem Kleinhout te bereiken op  0900 – 8844.

Melding doen bij de Gemeente Leiden
Meld aandachtspunten over de woonomgeving (o.a. zwerfvuil, overlast, storin-
gen): per telefoon 14 071 (8.30-17.00 uur) of via www.leiden.nl/snel-naar/een-
melding-doorgeven

Klachten gemeente Leiden
Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt bezwaar maken 
via de website: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-
doen-klachten-en-overlast/klachten/bezwaar-en-beroep/

Whatsapp gemeente Leiden
De gemeente Leiden is sinds januari gestart met een pilot waarbij inwoners via 
WhatsApp vragen aan de gemeente kunnen stellen. WhatsApp is geschikt voor 
het beantwoorden van korte en duidelijke vragen. Meer complexe vragen die 
niet kort en bondig te beantwoorden zijn, worden telefonisch of via de website 
afgehandeld. Het WhatsApp-telefoonnummer van de gemeente Leiden is 06-
30696384 (08.30-17.00 uur)

Cronestein.nextdoor.nl
Dit platform is er voor buurtbewoners (gratis). Plaats oproepen, vragen, medede-
lingen over de wijk en maak (digitaal) contact met je buren. 

Milieustraat
J.C. de Rijpstraat 11, 2315 WE Leiden. Openingstijden: ma-zat 08.00 - 16.00 uur

https://www.omgevingsalert.nl/app 
Ontvang een melding als er een bouwplan bij u in de buurt wordt ingediend

Apotheek De Nachtwacht
Albinusdreef 2
2333 ZA, Leiden

Zuider Apotheek
Lammeschansweg 15-b
2313 DH, Leiden

Mist u nog adressen en/of telefoon-
nummers die voor de wijk relevant 
zijn? Meldt het ons! 

Heeft u nog tips, suggesties, adviezen, 
ideeën? Laat het ons weten via info@
wijkverenigingcronestein.nl




