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Wijkvereniging Cronestein 
De wijkvereniging behartigt belangen van de bewoners en ondernemers in de 
wijk Cronestein. De wijk heeft een driehoekige vorm en is gelegen tussen de Ka-
naalweg, de Trekvliet en het treinspoor. Binnen de driehoek zijn er drie buurten 
te onderscheiden: de Lammenschansdriehoek, de Fruitbuurt en de Vlietkaap. De 
wijkvereniging 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, 
de PLUS en de Tuin van de Smid. Heeft u geen wijkkrant ontvangen bij u thuis, 
stuur dan een mailtje naar info@wijkverenigingcronestein.nl 

Adverteren in de wijkkrant 
Met een advertentie, interview, kortingsactie, oproep, column of alleen met een 
logo in de wijkkrant? Dat kan!
Formaat advertentie Aantal advertenties per jaar Prijs per jaar 
1/6 A4 (logo zonder begeleidende tekst) 2  80,-  
1/3 A4 (advertentie met tekst) 2  125,-  
1 A4 (advertentie, column of interview) 2  200,- 
 
Alle bovenstaande opties zijn inclusief vermelding van logo in de footer van de 
nieuwsbrief (6 x p/jr)

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. 

Redactie
Renée Schmidt en Marion van Dongen

Adres
Tomatenstraat 2
2321 HG Leiden

Algemene informatie
Telefoon: 06-12638084
E-mail: info@wijkverenigingcronestein.nl
Website: www.wijkverenigingcronestein.nl
KVK: 28079936
Bankrekening: NL28INGB0000113491

Colofon
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Beste bewoners en ondernemers in de wijk

Op een snikheet kantoor in het staartje van de schoolvakantie, leggen wij de 
laatste hand aan deze nieuwe wijkkrant voor alle Cronesteinbewoners en 
-ondernemers. In de vorige wijkkrant sprak ik over de stormachtige dagen door 
de natuur; nog niet wetende welke vloedgolf aan veranderingen Covid-19 te-
weeg zou brengen in de samenleving. Veranderingen die ook merkbaar waren in 
onze wijk en specifiek tot veel consequenties heeft geleid in het dagelijks leven 
van wijkbewoners en –ondernemers in het nieuwe gedeelte van de wijk, de Lam-
menschansdriehoek. 

Veel jongeren die ineens op een paar vierkante meter alle colleges online 
moesten volgen, internationale studenten die na moesten denken over wel of 
niet terug gaan naar hun thuisland, veel rotzooi op de straten van vertrekkende 
studenten en mensen die een nieuwe baan hebben gekregen en deze ook weer 
direct zijn verloren… Tegelijkertijd was het ook mooi om te zien dat er in de 
wijk veel bewoners zich aanboden om boodschappen te doen voor de oudere 
buurtjes, actief betrokken waren bij de alternatieve koningsdag (of Woningsdag) 
en alle klanten bij de PLUS, die zich goed hielden aan de hygiëneregels die men 
daar helder had ingevoerd. 

In gesprekken met studenten merkten we dat de leefbaarheid en betrokkenheid 
in de Lammenschansdriehoek nog veel aandacht nodig heeft. Na de zomer-
periode, wanneer alle scholen ook weer starten bij het Bètaplein en het aantal 
studenten en andere wijkbewoners verder toeneemt, vraagt dat van ons allemaal 
inzet. Geef je ideeën door om de leefbaarheid te verbeteren, ontmoet elkaar op 
een positieve manier en wie weet lukt het ons om in de toekomst daar fysiek 
ruimte voor te creëren.

beste 
Wijk

bewoner 
Namens het bestuur,  
Marion van Dongen, 

Voorzitter Wijkvereniging Cronestein

Dear Cronestein neighbours, 

The Covid-19 virus has affected us all. This also applies specifically for the 
Lammenschansdriehoek. Students are suddenly in need for home schooling, 
International students are forced to choose between leaving Leiden or continue 
their studies here in the Netherlands and finally Dutch students who left to their 
parental houses. This all resulted in a large migration flow in our district that 
came with a lot of dumped household goods on the streets without notifying 
the municipality to retrieve these items. The upcoming months will tell, how Co-
vid-19 will develop in this densely populated neighbourhood. Please let us know 
if you have any suggestions to improve the quality of life in the district. 

If you have furniture that need to be picked up for demolition, 
please call 14 071 for an appointment.  

About the neighbourhood 
association cronestein

The apartments located on the Ome-
gakade, Kappakade and Betaplein 
are part of our Cronestein district. 
Cronestein is shaped like a triangle 
and it is located between two rivers 
and the railway. In this magazine we 
would like to keep you updated about 
several developments that are hap-
pening in our district. If you have any 
questions about these developments, 
please feel free to reach out to the 
Neighbourhood Association Cronest-
ein and we will be happy to answer 
any questions you might have. 

The neighbourhood association 
Cronestein looks after the interest of 
the residents and entrepreneurs of the 
Cronestein district. The neighbour-
hood association meets on a regu-
lar basis with the municipal Leiden 
concerning the quality of the public 
area and to deal with bottlenecks 
that have to be solved within the 
area. Furthermore, we organize an 
official annual assembly for the all the 
residents in which a variety of public 
topics are discussed. We set up local 
community fairs, manage a commu-
nal garden and publish a newspaper 
concerning topics about the district, 
the municipal and associated topics. 
There is also enough room to organize 
an activity yourself, and this initiative 
is supported by the association. So if 
you have any ideas or questions feel 
free to reach out to them via email 
info@wijkverenigingcronestein.nl. 
Furthermore, we are also looking for 
volunteers, so if you would like to be 
part of our volunteering team let us 
know. More information about the 
neighbourhood association can be 
found on the website www.wijkver-
enigingcronestein.nl

For now enjoy this magazine and we 
hope to hear from you. 



meer info 
over de 
Wijk

vereniging

Activiteitensubsidie
Wilt u een activiteit organiseren om uw buurtgenoten beter te leren kennen? 
Heeft u een idee of wens om uw wijk te verbeteren? Dan kunt u mogelijk 
gebruik maken van de subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven van de 
gemeente Leiden en €500,- ontvangen voor een buurt- en straatfeest. 

Ook kunnen wij als wijkvereniging ondersteunen. Bewoners die zelf een activi-
teit organiseren gericht op het stimuleren van het contact in de straat, komen in 
aanmerking voor een tegemoetkoming van € 50,00. Stuur ons een mail en we 
nemen contact op over de mogelijkheden.

Vrijwilligers gezocht!

Redacteuren voor de wijkkrant 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 contacten 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 bestuur, maar wil je geen penningmeester zijn? Dat 
kan ook – neem contact op voor de mogelijkheden. 

Meedenkers en/of bewoners uit de Lammenschansdrie-
hoek
Is een intreden in het bestuur niets voor jou, maar wil je wel graag meedenken 
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. 

Nieuwsbrief
Op regelmatige basis nieuws over 
de wijk ontvangen? Meld u aan 
voor de nieuwsbrief door een 

mail te sturen naar 
info@wijkverenigingcronestein.nl 

Activiteiten en sporten in 
en om de wijk

Stichting Technolab Leiden 
Bètaplein 28 
071-5191324 
info@technolableiden.nl
www.technolableiden.nl 

Sportcity Leiden Vlietlijn
Zoeterwoudseweg 7H
071 5320350
leidenvlietlijn@sportcity.nl

Fit for Free – Sportschool
Lammenschansweg 130G
085 301 2400

Boks! Premium Boxing Club - 
Boksschool 
Fruitweg 30
06 14587077

LuckyGym – Sport- en boks-
school 
Rooseveltstraat 43p
06 30601317

Hockey - LHC Roomburg
Sportpark Roomburg
071 513 22 25

Korfbal - LKV Sporting Trigon
Zoeterwoudsesingel 50 
071 514 27 88

Tennis - TC Roomburg
Tennispark Roomburg
071 -  531 67 50

Turnen/Gymnastiek - Gymsport 
Leiden
email: info@gymsportleiden.nl
website: www.gymsportleiden.nl

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
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Wijkambassadeurs duurzaamheid van het district 
Roodenburg. 
Meld je aan voor de werkgroep duurzaamheid in Cronestein
Door: Maarten Stoffers en Wilma Griethuizen

In deze wijkkrant willen wij onszelf graag introduceren. Wij zijn Maarten Stoffers 
en Wilma van Griethuizen en zijn beide wijkambassadeurs duurzaamheid in het 
district Roodenburg. Wijkambassadeurs zijn inwoners van Leiden, die duurzaam-
heid belangrijk vinden en medebewoners in de wijk willen informeren, inspire-
ren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis. Ook kunnen 
we het gesprek aangaan over het verduurzamen van huishouden en leven.

We kunnen vragen van bewoners via persoonlijk gesprek, e-mail of telefonisch 
beantwoorden met:
• Beknopte informatie over vergunningen en subsidies
• Doorverwijzingen naar energieloket (DBL), Erfgoed Leiden, Groene Menu 
 kaart, Zon op Leiden, MilieuCentraal, e.v.a.
• Energiescan en/of globaal advies bij bewoners thuis (enkele woning of per  
 straat)
• Aansluiten/doorverwijzingen bij acties van gemeente, zoals Jaar van het Dak,              
 RRE-subsidie, Zet ‘m op 71.
• Informatie over/voor VvE’s, meedenken over aanpak om plan te maken voor  
 VvE

In de Professoren/Burgemeesterswijk is een ‘werkgroep duurzaamheid’ actief, 
waar Maarten en Wilma aan deelnemen. In juni is door de werkgroep een online 
informatieavond georganiseerd voor bewoners, over de daken in de wijk en 
specifiek over zonnepanelen, groene daken en isolatie. Het zou mooi zijn als in 
Cronestein ook een werkgroep opgericht kan worden. Bij deze een oproep voor 
mensen die geïnteresseerd zijn om zich te melden bij Maarten of Wilma.

Verder willen we u attenderen op de ‘TeGoedbon’ van 70,- van de gemeente Lei-
den voor woningeigenaren, waar woningeigenaren in de gemeente gebruik van 
kunnen maken. Met deze bon kunnen woningeigenaren voor een bedrag van 70 
euro hun woning een stukje energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld met LED-lam-
pen of radiatorfolie. Goed voor het klimaat èn voor de portemonnee. Ook kun 
je ervoor kiezen de bon te gebruiken voor een gratis energieadvies van Klimaat-
route. Informatie over de TeGoedbon staat op de website gagoed.nl - hier staat 
ook nog heel veel informatie over initiatieven en acties in de gemeente Leiden.

Bij dezen de uitnodiging om contact op te nemen met Maarten of Wilma als u 
vragen hebt of wilt deelnemen aan een werkgroep duurzaamheid in Cronestein.

Maarten Stoffers, Burggravenlaan 9
Tel: 06-50944291
E-mail: info@maartenstoffers.nl

Wilma van Griethuizen, Melchior Treublaan 54
Tel: 06-53139174
E-mail: wilma0616@outlook.com

Website: www.gagoed.nl
 

verfraaiing
van de 
Wijk

Start met verduurzamen 
van de huurwoning! 

Een lagere energierekening willen 
we allemaal, maar waar begint u? 
Vraag een adviesgesprek aan met uw 
wijkambassadeur of energiecoach en 
bekijk samen welke mogelijkheden 
het beste bij uw thuissituatie passen. 
De actie ‘Energie voor huurders’ is 
een initiatief van Duurzame Energie 
Merenwijk, samen met Stichting de 
Leidse Uitdaging en de wijkambassa-
deurs en energiecoaches in Leiden. De 
gemeente Leiden ondersteunt dit ini-
tiatief en stelt materialen ter beschik-
king om zelf thuis toe te passen. Denk 
aan kleine maatregelen zoals ledlam-
pen of radiatorfolie. Bent u benieuwd 
welke mogelijkheden er voor u zijn als 
huurder? Mail naar gagoed@leiden.nl 
o.v.v. Huurdersactie. 
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Afscheid van de Schanstuin na vier mooie seizoenen!
Geef de boompjes en planten een tweede thuis
Door: Wik de Jong namens de Tuinierders

Op 1 juli 2017 werd de Schanstuin officieel geopend, dankzij een actie van Paul 
Groenendaal en Erwin Blansjaar in 2016. Op 1 oktober 2020 wordt tot ons 
verdriet ‘de sleutel van de tuin’ overhandigd aan Zinc, de projectontwikkelaar die 
gaat bouwen op hetzelfde stuk grond. We blikken terug op de afgelopen vier 
jaar en nemen afscheid van de Schanstuin.

Er is veel gebeurd. Zo is er getuinierd, is er een buurtbank gemaakt en waren 
er feestelijke bijeenkomsten zoals de Burendag. Maar helaas zijn ons ook een 
aantal mensen, buurtgenoten en medetuinders, ontvallen. Daarnaast danken wij 
Zirkzee voor het mogen gebruiken van de buitenkraan, zodat we altijd voldoen-
de water konden tappen! 

We hopen dat er – in samenspraak met de gemeente Leiden – alternatieven zijn 
in heel de wijk Cronestein. De vlag van de Schanstuin geeft het al aan: er zijn als 
het ware twee driehoeken die samen een grote driehoek vormen: de wijk Crone-
stein. In zowel het oude gedeelte, de Fruitbuurt, als in het nieuwe gedeelte van 
de wijk, de Lammenschansdriehoek, wordt naar opties gekeken. Een optie is een 
droomtuin op het water – lees hier meer over in het stukje van Paul Groenen-
daal. 

Afbouw van de tuin: nieuwe eigenaren gezocht! 
In de Schanstuin staan een groot aantal boompjes die we graag een tweede 
thuis willen geven. Heb je belangstelling voor een boompje in je eigen tuin of 
buurt, kom dan de laatste twee weken planten en bomen uitgraven. Neem 
contact op met Wik de Jong namens de Tuinierders voor meer informatie via 
wikdejong@casema.nl of 06-42942603

Droomtuin op het water
Door: Paul Groenendaal 

Onze tijdelijke buurttuin moet weg per 1 oktober. Twee jaren werden er vier. We 
hebben ervan genoten. Geen Schanstuin meer! Wat moeten we dan? Mijn buur-
man aan de Lammenschansweg, Erwin Blansjaar en ik namen vijf jaar geleden 
het initiatief. Francien van de Veilingkade was er vanaf het begin bij betrokken. 
Haar vriendin Sylvia had een maand geleden een mooie droom: tuinieren op het 
water van de Veilingkade! Haar droom maakten we tot de onze en samen schre-
ven we een brief aan de Burgemeester omdat onze droom onze krachten ver te 
boven gaat. Wat is ons plan? 

De Veilingkade is het laatste zichtbare stukje wijk dat herinnert aan de roemruch-
te veiling waar langer dan een eeuw het voedsel voor Leienaren over water werd 
aangevoerd. Een historische plek. Het water heeft nu geen echte functie meer. 
Het is de enige plek in de Fruitbuurt waar iets groots kan gebeuren: een drijven-
de tuin voor de buurt als historisch monument. De buurtbank en de bouwkeet 
kunnen er een plaats vinden, het kan een opvallende groenplek worden aan de 
Lammenschansweg. De gemeente kan er eer mee inleggen!

Het vergt wel veel aandacht om de bevolking van de Veilingkade erbij te be-
trekken. Participatie! Bij deze gedachtegang gestart, ontstond er iets groters: 
niet alleen de Veilingkade verdient het om een monument te worden - de hele 
Fruitbuurt is een stadsmonument! Voor de Tweede Wereldoorlog ontworpen als 
een tuinstadswijkje en direct na de oorlog in de tijd van de grote woningnood 
gebouwd, verdient onze buurt het om opgeknapt te worden, duurzaam ge-
maakt, van het gas af, zonnepanelen, vergroend en voor lange tijd beschermd 
als monument. De rust die dat bewoners zal geven, zal de saamhorigheid vergro-
ten. Dat is een doel van ons allen, Schanstuinders, Wijkvereniging en Buurtzorg. 
Het zal veel van de angst voor de oprukkende hoogbouw wegnemen.

 We hopen dat de Burgemeester oog heeft voor onze wensen en de bevoegde 
instanties wakker schudt zodat er iets moois kan groeien.

Vlag Schanstuin

Opening 1 juli 2017: Francien de Jong en Paul 

Laudy. Opbouw van de tuin.

Drie mensen in de tuin 2018

Voorzitter Wijkvereniging Marion van Dongen 

tijdens Burendag 2019

Overzicht van de Schanstuin
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Het ‘groene gebouw’ in de Lammenschansdriehoek kan 
nog meer kansen voor de wijk bieden
Haar geschiedenis en de huidige ‘bewoners’
Door: Marion van Dongen

In 2005 zijn de plannen voor het slopen en opnieuw bebouwen van het Lam-
menschanspark in de gemeenteraad van Leiden voor het eerst vastgesteld. Er 
stonden daarvoor ook schoolgebouwen uit de jaren ‘60 die toe waren aan sloop- 
en nieuwbouw. Schoolgebouwen met voor de huidige generatie onbekende 
namen als Streekschool, Vormingscentrum en MTS. Eén van de eerste nieuw-
bouwprojecten op de Lammenschansdriehoek waar de gemeente Leiden nauw 
bij betrokken was, is het grote groene gebouw parallel aan het spoor. Laten we 
terugblikken op de totstandkoming van dit gebouw. Welke kansen liggen er 
nog? Daarnaast gaan we in gesprek met de huidige ‘bewoners’ van dit kenmer-
kende gebouw in onze wijk. 

Dit karakteristieke gebouw, ontworpen door architect Thomas Rau, kent tijdens 
het bouwproces veel obstakels en boosheid. De gerenommeerde architect Rau 
vond in de eindfase dat er teveel aan zijn ontwerp werd gemorreld, waardoor 
hij daar niet meer in naam bij betrokken wilde zijn. Op zijn website ontbreekt 
dan ook het gehele gebouw terwijl andere prachtige schoolgebouwen er wel op 
staan. 

In een grote uitruildeal met het toenmalige ROC Leiden werden locaties van de 
gemeente en het onderwijs uitgewisseld in het centrum van Leiden en omlig-
gende wijken. De onderwijsinstellingen Da Vinci college en ROC Leiden waren 
in 2011/2012 de eerste ‘bewoners’ van dit gebouw. Zowel voor de gemeente 
Leiden als het ROC heeft dit geleid tot miljoenen euro’s publiekelijk geld, die niet 
altijd efficiënt zijn besteed. Het ROC Leiden is in 2015 hieraan ten onder gegaan 
en is met ingrijpen van het ministerie van Onderwijs en een andere mbo-school, 
ID-college gered. Belangrijk voor de stad en onze jongeren die een vakopleiding 
willen volgen dat het aanbod is gebleven in Leiden. In 2019 is eindelijk de lang 
verwachte supermarkt PLUS gestart met een enthousiaste filiaalmanager. In 2020 
is in coronatijd de laatste bewoner ingetrokken: Technolab. Zij zijn gelijk in de 
zomerperiode gestart met leuke workshops voor kinderen.

Kansen voor de wijk
Onder het gebouw ligt een grote parkeergarage die beperkt gebruikt wordt; 
zeker in de weekenden. Met de huidige parkeerproblemen in onze wijk, is dit 
een plek waar veel meer mee gedaan kan worden. Ook is er nog een ruimte te 
huur (Bètaplein 20) via Green real estate. Wij pleiten voor een mooie plek die de 
werknaam van dit gebouw ‘Community College’ ook daadwerkelijk handen en 
voeten kan geven. Misschien een zogenaamde Laundry café, met veel wasma-
chines en een bar. Hier hebben de studenten veel meer wascapaciteit (dit op dit 
moment zeer beperkt is in hun eigen gebouwen) en een ontmoetingsplek of 
studieruimte. Een wijk die met ruim 2000 extra inwoners enorm snel is gegroeid, 
met een enorme concentratie rondom die gebouw, kan zoiets wel goed gebrui-
ken. 
Een echte campus heeft voorzieningen en die zijn hier in de Lammenschans-
driehoek nog nauwelijks te vinden. Een uitdaging voor de gemeente, voor de 
eigenaar en voor de omwonenden om samen plannen hiervoor te maken. Dan 
wordt het echt een sprankelende en vitale campus, zoals dit in ‘glossy verhalen’ 
staat gemeld. Een buurt waar mensen niet alleen dicht op elkaar wonen maar 
ook elkaar kunnen ontmoeten. En uit ontmoetingen ontstaat vaak iets moois.

onder-
nemers 
aan het 

Woord

Technolab is een aanwinst 
voor onze wijk

De laatste bewoner in het groene 
gebouw is Technolab. Een jonge, 
dynamische organisatie die vanaf haar 
start iedere keer met nieuwe ontwik-
kelingen komt. Een aanwinst voor 
dit gebouw en onze wijk. Technolab 
organiseert workshops en projecten 
voor het basisonderwijs en voort-
gezet onderwijs. Kernwaarden zijn: 
onderzoeken, ontdekken, ontwerpen, 
spelen en altijd: DOEN! Op creatieve 
manieren naar oplossingen zoeken, je 
eigen talenten ontdekken èn inzetten: 
daar gaat het bij Technolab om. Welke 
activiteiten doen zij zoal? Ik sprak met 
Morsal Toghyan. Een enthousiaste 
projectleider Workshops die de on-
derwijsactiviteiten en de stages voor 
vmbo’ers verzorgd.  

Lammenschanspark 1988
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Technolab is gestart ten tijde van de coronapiek. Desondanks zijn de zomeractivi-
teiten flink aan de gang en wel 40 enthousiaste kinderen waren druk bezig deze 
week met het thema ‘groen’. Hier leerde je bijvoorbeeld zelf planten kweken 
en het observeren van de natuur. in de andere weken leer je programmeren, 
hacken, uitvinden en nog veel meer. Kinderen en jongeren kunnen ook aan 
de slag met programmeertools, zoals Cubetto, Dash en dot, Ozobot, Littlebits, 
MakeyMakey, Microbit en Maqueen. Op donderdagavond is een groep jonge-
ren gestart met een Makerspace, gericht op elektronica en innovatie. Zij gaan 
elke keer wat maken. Er komt 1x per maand een open avond voor mensen die 
nieuwsgierig zijn of interesse hebben om mee te doen. 

Ondernemers en bedrijven in onze wijk opgelet! 
En dat is nog niet alles. Sinds een jaar helpen zij vmbo-jongeren met een sta-
geplek in het bedrijfsleven om kennis te maken met bepaalde beroepen. Door 
corona maakt Morsal zich wel zorgen of zij voldoende plekken kan vinden voor 
het komend jaar. Een uitdaging voor de bedrijven, zorg en andere ondernemers 
in onze wijk om die uitdaging op te pakken!

Financiele steun voor de activiteiten is mogelijk
In de herfstvakantie zijn er weer workshops. En denk je als ouder dat dit echt iets 
is voor jouw kind, maar ben je bang dat je het niet kunt betalen? Geen nood. Er 
is een fonds die de kosten dekt. Vraag ernaar bij Technolab of op de basisschool 
van je kind. 

Wie is precies de doelgroep? 
• Leerlingen van 4 tot 18 jaar;
• Studenten uit het mbo, hbo en wo;
• Leerkrachten en docenten;
• Specifieke groepen zoals o.a. VMBO, Technasium, 5VWO en plusklassen.
• Scholen in Leiden en omgeving

Technolab zoekt enthousiastelingen
Technolab werkt veel samen met scholen waar ze workshops voor uitvoeren sa-
men met docenten. Zij werken door de beperkte inkomsten met veel vrijwilligers. 
Voor jongeren en studenten die even een tussenjaar willen inlassen, organiseren 
zij de ‘meesterchallenge’, een korte cursus onderwijs zodat je zelf workshops 
kunt geven. Heel leerzaam en vooral leuk. Ook zoekt Technolab mensen van 

jong of oud, die bijvoorbeeld wil-
len helpen met facilitaire zaken of 
logistiek. Al dat werkmateriaal voor 
de workshops moet toch geordend 
worden!

Morsal heeft veel ideeën samen met 
haar collega’s. Deze worden in de 
wijkkrant en in de nieuwsbrief gepre-
senteerd zodra deze starten. Meld je 
je aan voor de nieuwsbrief dan heb je 
de laatste nieuwtjes zo te pakken. 

Stichting Technolab Leiden 
Bètaplein 28 
2321KS Leiden 
071-5191324 
info@technolableiden.nl
www.technolableiden.nl 

Fysiotherapie?
In Leiden al ruim 35 jaar 
specialist in beweging van 
het menselijk lichaam.

• ervaren therapeuten
• persoonlijke aandacht
• direct geholpen

Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH

Perzikweg 9a, 2321 DG Leiden

071-5124788 - www.fysiotherapievandersalm.nl

Adv



9
wijkkrant wijkverening Cronestein • najaar 2020

Da Vinci college Lammenschans kan nog een grotere 
rol vervullen in de wijk 
De Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden geeft op meerdere locaties onder-
wijs. De vestiging in onze week is Da Vinci college Lammenschans. Zij bieden 
onderwijs aan jongeren van ca. 12 tot 18 jaar. Iedere leerling met vmbo-advies is 
welkom. Leerlingen kunnen bij hen een eigen keuze en richting bepalen binnen 
het programma en de structuur die zij aanbieden. Ook is het voor de docenten 
van groot belang dat de leerlingen zich op hun plek voelen, in een goed leer- en 
leefklimaat. 

Vanaf september kan de school weer beginnen met de lessen. Leerlingen zijn 
door het coronavirus maanden niet op deze locatie naar school geweest. De 
docenten hadden voor de leerlingen die dit jaar geslaagd zijn een ‘examenstraat’ 
bedacht, waar de leerling met de auto doorheen konden rijden. Bij iedere stand 
stond een verrassing waaronder hapjes, muziek, drankje en natuurlijk het of-
ficiële diploma.

Het is geen grote school. De beroepsgerichte programma’s op deze school zijn: 
Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn, Mobiliteit & Transport, MediaVorm-
geving-ICT en Dienstverlening & Producten. De meeste opleidingen duren 4 jaar. 
Dit zijn niet alle beroepsgerichte programma’s van het vmbo, de Basisberoeps-
gerichte- en de Kaderberoepsgerichte Leerweg. Wil je andere kanten uit bijvoor-
beeld de techniek, dans of grafisch, dan kun je hiervoor terecht bij een andere 
onderwijslocatie in of buiten Leiden. 

Na het diploma op deze school stromen de meeste leerlingen door naar de buur-
man, MBO Rijnland, voor een middelbare beroepsopleiding. Niet alle beroepsop-
leidingen worden daar gegeven. Je kunt hiervoor weer terecht elders in Leiden 
of de regio Haaglanden. Alle mbo-opleidingen en filmpjes van beroepen kun je 
terugvinden op de regionale website bekijkjetoekomstnu.nl. 

Om een inkijkje te geven in deze school, sprak ik met een oud-leerling. ‘Wij 
noemen het nog steeds het ROC-gebouw. Dat is net zoiets als de Action nu in 
de stad. Dat noemt iedereen nog steeds de V&D. Leraren vinden het een raar 
gebouw. Het is meer een kantoorpand dan een school. Ik moest in het begin wel 
even wennen aan waar wat is. Het leuke is wel dat iedere ruimte anders is en 
omdat je allemaal in je eigen zogenaamde @homes werkt de eerste twee jaar. 
Als je op de andere locatie van het Da Vinci komt, aan bijvoorbeeld de Kager-
straat, is dat saai. Allemaal precies dezelfde klaslokalen. Het ‘ROC-gebouw’ is 
een gemakkelijk gebouw om iets extra’s te doen. Het scheelt overigens wel of 
je lessen hebt op de 6e verdieping of juist lager. Dan kan je 7 minuten later van 
huis gaan. Leerlingen mogen de lift niet gebruiken, maar alleen de trappen! Nu 
ga ik weer naar een nieuwe school met een mbo-opleiding. Daar heb ik zin in na 
5 jaar Da Vinci.

Wil je als wijkbewoner contact hebben met het Da Vinci College dan kan je bel-
len of mailen naar:

Da Vinci College Lammenschans
Bètaplein 24 2321 KS Leiden 
 071–5769205 
lammenschans@davinci-leiden.nl
 www.davinci-leiden.nl 
Postadres Da Vinci College Lammenschans
Postbus 9032 2300 PA Leiden

Voor een schappelijke 
prijs dineren in Restau-
rant Schoolbord bij MBO 
Rijnland
Voor heel zaken heb je een vakman 
of vakvrouw nodig. Denk aan een 
barbier, de loodgieter, de kok en nog 
veel meer andere beroepen. Het leven 
zou stilliggen als we die vaklieden niet 
zouden hebben. Daarom is het ook 
fijn dat jongeren maar ook ouderen in 
Leiden nog echte vakopleidingen via 
het mbo (middelbare beroepsoplei-
ding) kunnen volgen. Dit kan in vol- of 
deeltijd bij het regionale MBO Rijn-
land. Eén van die gebouwen van het 
MBO Rijnland vinden we op het Bè-
taplein 18. We nemen hier even een 
kijkje en we stuiten op een heel leuk 
restaurant, Restaurant Schoolbord.

Op het MBO Rijnland geeft men 
diverse beroepsopleidingen op mbo-
niveau 1 tot en 4 in de bouw, eco-
nomie, media, techniek, horeca en 
bakkerij. Vooral die laatste zijn interes-
sant voor de buren, bewoners in onze 
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wijk Cronestein en in het bijzonder 
de diverse bewoners rondom het 
Bètaplein. Je kunt hier namelijk ook 
in het gebouw dineren bij Restaurant 
Schoolbord! In de afgelopen periode 
zijn er weinig lessen geweest en ook 
is daardoor dit extraatje voor de wijk 
stil komen te liggen. Op niveau met 
een echte bediening kan er heerlijk 
gedineerd worden in het gebouw op 
vaste tijden en dagen (van maandag 
t/m donderdag). De jongeren worden 
opgeleid tot kok of voor de bediening. 
Voor een zeer schappelijke prijs kan 
je met een reservering hier terecht. 
Het is door corona nog niet bekend of 
je na de zomervakantie terecht kunt 
voor een hapje eten. Kijk regelmatig 
op de website of bij het prikbord in de 
PLUS: www.mborijnland.nl/restaurant-
schoolbord
Benieuwd naar de mbo-opleidingen 
in de regio Rotterdam, Den Haag en 
Leiden? Kijk op www.bekijkjetoe-
komstnu.nl/scholen/mbo/mborijnland/
locatie/754-mborijnland-betaplein 

Bètaplein 18 2321 US Leiden
info@mborijnland
088 222 17 77
Postbus 1317 2302 BH Leiden

Tip! Da Vinci College en 
MBO Rijnland: speel een 
rol in de wijk!
Als goede buur zou het misschien een 
idee zijn dat de leerlingen bijdragen 
aan een verzorgd Bètaplein. Bijvoor-
beeld foutparkeren voor fietsen, 
schoonmaken of andere zaken. Ook 
kunnen bedrijven in de wijk Cronest-
ein leerlingen (snuffel)stages aanbie-
den aan leerlingen van het Da Vinci 
en MBO Rijnland. Zo zitten er veel 
bedrijven in de Fruitbuurt, aan de 
Lammenschansweg, Rooseveltstraat 
of aan de Zoeterwoudseweg. Daar-
naast heeft het Da Vinci heeft een su-
pergrote gymzaal. Deze kan makkelijk 
in drie kleinere zalen verdeeld worden. 
Misschien kunnen de studenten hier 
een paar avonden teamsporten orga-
niseren net zoals de campus bij het 
Sciencepark. 

We nodigen het team van het Da 
Vinci College en MBO Rijnland graag 
uit om hierover na te denken.

Tip! Wees meer zichtbaar en vindbaar
Door de vele trappetjes, ingangen en borden is het onduidelijk waar je precies 
moet zijn. De brievenbussen zijn ook vrijwel onvindbaar. Zelfs de ingang naar de 
PLUS is voor sommige bezoekers niet direct duidelijk. Wellicht dat hier nog wat 
verbetering in kan komen. 
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PLUS is van alle markten thuis

PLUS opende begin 2019 de deuren met attent personeel en een overzichtelijk 
ruim assortiment. Het is dan ook geen wonder dat de PLUS meteen veel aanloop 
kent. Zeker met de actie van de ‘originele boodschappentas’ scoorden de PLUS 
goed, en veel klanten moeten zelfs nog even wachten op hun tas. De enthousi-
aste manager van de PLUS, Pieter Hooijschuur, staat erg open voor initiatieven in 
en voor de wijk. Zo mengt hij zich in gesprekken met onder meer de scholen, ge-
meente en de politie, over het verbeteren van de leefbaarheid en het handhaven 
van de veiligheid rondom het Bètaplein. Ook deelde hij een gratis boodschap-
pentas uit aan de winnaar van de mooist versierde straat tijdens de alternatieve 
Koningsdag, Woningsdag. 

Wij zijn natuurlijk benieuwd of Pieter weer nieuwe plannen heeft, en deze heeft 
hij zeker: “Qua plannen voor de omgeving willen we ons na de zomervakantie 
meer gaan focussen op de bewoners rondom de winkel. Tuurlijk hoop je dat heel 
Leiden naar het Bètaplein komt, maar we willen vooral een hele goede band cre-
eren met de buurt waar we in zitten. Dus na de zomervakantie gaan we acties 
bedenken specifiek voor onze dichtstbijzijnde buren en willen we ook meer met 
sponsoring gaan doen van sportverenigingen in de buurt.”

Wil je de PLUS volgen, dan kun je terecht op hun instagram- de facebookpagina.

Watergeuskade | stand 
van zaken

Om te beginnen nog even een korte 
terugblik van wat er is gebeurd na 
het vaststellen van de Nota van Uit-
gangspunten (het kader waarbinnen 
gebouwd moet worden).
Wat is er gebeurd, nadat de Nota van 
Uitgangspunten is goedgekeurd in 
december 2019?
Via de website watergeuskade.com 
en de wijkkrant heeft de groep Bewo-
nersbelangen Watergeuskade de wijk 
geïnformeerd over de goedgekeurde 
Nota van Uitgangspunten en de aan-
genomen moties en amendementen.

Na het goedkeuren van de Nota van 
Uitgangspunten door de gemeen-
teraad in december 2019 heeft de 
groep Bewonersbelangen Watergeus-
kade op 15 januari 2020 de ontwik-
kelaar een voorstel gedaan voor hoe 
we de participatie verder vorm willen 
geven. Dit voorstel is geaccordeerd. 
Tevens hebben we de ontwikkelaar de 
geconcretiseerde uitgangspunten van-
uit de wijk (wat we eerder met elkaar 
hebben besproken tijdens onze buurt-
bijeenkomsten) toegestuurd om mee 
te nemen in hun concept ontwerp.

Prijsuitreiking woningsdag 2020

Daarna is de ontwikkelaar aan de slag gegaan met een eerste ontwerp op basis 
van de Nota en op basis van de wensen uit de wijk. 

4 juni 2020 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de ontwikkelaar de 
eerste conceptontwerpen heeft laten zien en toegelicht. De kopgroep heeft deze 
ontwerpen getoetst op basis van de uitgangspunten uit de wijk. In die ontwer-
pen was er zeker nog niet aan alle wensen vanuit de wijk tegemoetgekomen. Dit 
is door de kopgroep heel concreet teruggekoppeld aan de ontwikkelaar.

Met die terugkoppeling is de ontwikkelaar verder gaan ontwerpen. Op 2 juli 
2020 heeft de ontwikkelaar een 4e ontwerp laten zien aan de kopgroep. 

In dit 4e model zijn naar idee van de kopgroep de uitgangspunten het best 
verwerkt van alle modellen, maar wat ons betreft zeker niet alle uitgangspunten. 
Een belangrijk punt blijft dat de ontwikkelaar vast blijft houden aan het volume 
van 30.000m2 wonen en 7000m2 commercieel exclusief parkeren. Door het 
vaststellen van amendement 1, is de gemeenteraad akkoord gegaan met het 
feit dat de volumes inclusief parkeren zijn. Een belangrijk punt omdat bij eerdere 
bijeenkomsten in de wijk duidelijk is aangegeven door bewoners dat men het 
volume naar beneden wil bijstellen om de nieuwbouw beter te laten aansluiten 
op de bestaande woningen.

Het vervolg
De ontwikkelaar is voornemens een interactieve website te lanceren waar alle 
betrokkenen persoonlijk kunnen reageren. De planning hiervoor is nog niet hele-
maal bekend. Zodra de website live is willen wij als Bewonersbelangengroep ook 
graag weer met de wijk om tafel om af te stemmen. Een uitnodiging hiervoor 
volgt via de mail. Ontvang jij nog geen mails over dit project? Meld je dan via 
watergeuskade.com aan voor de nieuwsbrief.



12

polderoase THEEHUIS De tuin van de smid

Cronesteynpark LEIDEN 

lunch natuurspeeltuin feest kinderboerderij
high-tea vergadering training bruiloft

borrel excursies GROEN grasterras

Adv

Het proces
Procesmatig ziet het hele traject er als volgt uit:

Vragen / opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen ten 
aanzien van project Watergeuskade. 
Je kunt de groep Bewonersbelangen 
Watergeuskade altijd contacten via: 
bewoners_belangen@watergeuskade.
com
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Nieuwbouwprojecten Lammenschansdriehoek
Aan de westkant van de Lammenschansdriehoek vorderen de plannen van twee 
nieuwbouwprojecten: HOF36 en Omega. Beide projecten ronden de komende 
maanden hun technisch ontwerp af en leggen dit najaar hun bestemmingsplan 
ter inzage. De verschillende projectontwikkelaars moeten de omwonenden alle-
maal zelf informeren over de plannen en procedures. De gemeente Leiden voert 
zelf niet het participatietraject uit. 

HOF36
In de zuidwestpunt van de Lammenschansdriehoek komt HOF36: een duurzaam 
woningbouwproject, ontworpen door het befaamde architectenbureau, Gensler. 
Het project bestaat uit vijf gebouwen met in het midden een groene oase, het 
hof, dat zal functioneren als ontmoetingsplaats voor de bewoners. De 444 wo-
ningen worden een mix van sociale en vrije sector huurwoningen voor starters, 
jonge gezinnen en ouderen. Onder het hof komt een ruim opgezette parkeerga-
rage voor fietsen en auto’s. Daarnaast biedt het project ook ruimte voor buurt-
voorzieningen, zoals een kinderdagopvang, horeca en meer. De buurt is welkom 
om ideeën voor de invulling van deze ruimte aan te dragen aan de ontwikkelaar.

Op 14 juli jl. hield projectontwikkelaar Zinc een online bewonersbijeenkomst 
over de plannen van het project.
Bijeenkomst gemist? Bekijk de bijeenkomst terug op www.hof36leiden.nl. Op de 
website is ook meer informatie te vinden over het project waaronder de ver-
schillende uitgevoerde studies. Ook kunnen bewoners zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief.

Heeft u een vraag over het project of behoefte aan een persoonlijke toelichting 
over het project? Laat het Zinc weten via het contactformulier op de website.

Omega 
Op de voormalige AKB Longs locatie komt Omega, een kenmerkend kopstuk 
aan de Lammenschansweg. Dit woningbouwproject omvat 114 vrije sector 
appartementen waarvan 60 koopappartementen en 54 huurappartementen, 
variërend van 45m² tot 100m². Naast woningen komt er ook een plek voor com-
merciële ruimten en een inpandige parkeergarage.
Projectontwikkelaar GREEN Real Estate, ook bekend van de Alpha toren en Ka-
naalpark 141 op de Lammenschansdriehoek is verantwoordelijk voor het project.

Op donderdag 10 september om 19:30 uur organiseerde GREEN een online 
bewonersbijeenkomst om de plannen toe te lichten en eventuele vragen uit de 
omgeving te beantwoorden. Bewoners hebben hierover een uitnodiging in de 
bus ontvangen. Via www.omega-leiden.nl was de bijeenkomst via een link op 
YouTube makkelijk te volgen. Ook was er gelegenheid om digitaal vragen in te 
sturen. Vragen waar op dat moment nog geen antwoord op was, worden beant-
woord in het schriftelijke verslag dat u na afloop kunt vinden op de website. Ook 
vindt u daar de presentatie. De bijeenkomst is ook opge-
nomen, zodat deze later voor iedereen is terug te zien.

Meer ontwikkelingen op de Lammenschansdriehoek
Naast HOF36 en Omega vorderen ook de plannen van twee naastgelegen loca-
ties op de Lammenschansdriehoek. Projectontwikkelaar Ten Brinke organiseerde 
op dinsdag 8 september 2020 (18.00-20.30) een inloopbijeenkomst in het MBO 
Rijnland, om de plannen voor beide locaties te presenteren aan de buurt. Het 
betreft de volgende projecten:

• De bouw van een appartementencomplex aan de Lammenschansweg op de  
 huidige locatie van Zirkzee Wonen en Slapen en de Renault dealer; 

thema’s
die spe-

len in de 

Wijk
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Herinrichting Zoeter-
woudseweg en Vrijheids-
laan 
Door: gemeente Leiden

De Zoeterwoudseweg en de Vrijheids-
laan zijn onderdeel van de door-
gaande regionale fietsroute tussen het 
centrum van Leiden en Zoetermeer. 
Voor de veiligheid en het comfort van 
de fietser wordt deze route opnieuw 
ingericht. Deze plannen zijn geba-
seerd op ‘Nota Herijking Fietsroutes’ 
die de gemeenteraad heeft vastge-
steld. Dat de weg wordt verbeterd 
ligt vast. De gemeente combineert 
werkzaamheden om overlast te beper-
ken. Om die reden worden gelijktijdig 
met het aanpassen van de fietsroute 
de bushaltes voor iedereen toeganke-
lijk gemaakt. Ook wordt gewerkt aan 
de wegfundering en worden trottoir-
tegels vervangen. Dit alles in afstem-
ming met het naastgelegen project 
Watergeuskade. Bewoners mogen 
meedenken over de weginrichting van 
de straat, parkeerplaatsen, bomen/
groen, geveltuinen, mini-tuintjes 
rondom bomen en opstelplaatsen 
voor mini-containers. 

Eerste stap is gezet 
Op dinsdag 26 november 2019 
heeft de gemeente samen met direct 
omwonenden van de Zoeterwoudse-
weg en Vrijheidslaan de huidige 
situatie bekeken. Bewoners konden 
hun ideeën, suggesties, vragen en 
ervaringen delen. Al deze informatie 
wordt gebruikt bij het maken van een 
schetsontwerp. Dit (nog te presente-
ren) schetsontwerp en de ontvangen 
ideeën, suggesties en vragen vormen 
de basis van het participatietraject. Dit 
is de volgende stap in het proces.

Denk mee
De gemeente Leiden hecht grote 
waarde aan het vormgeven van plan-
nen samen met de stad. Samenwer-
king zorgt voor draagvlak en betere 
plannen. Het doel van de participatie 
is om alle belanghebbenden te info-
meren over het project, suggesties ter 
verbetering op te halen om zo tot een 
gedragen plan te komen. Op basis 
van deze input wordt van het schets-
ontwerp een voorlopig ontwerp en 
vervolgens een definitief ontwerp op-
gesteld. Over het proces, de planning 
en de behaalde eindresultaten wordt 
geïnformeerd en teruggekoppeld via 
bewonersbrieven, Stadsnieuws (di-

• De bouw van een appartementencomplex aan de Kanaalweg op de huidige  
 locatie van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls. Voor dit project werkt de Ten  
 Brinke Group samen met Zinc Real Estate, bekend van het naastgelegen   
 HOF36, het project op de huidige locatie van de Schanstuin.

Niet aanwezig, toch reageren?
Bent u niet in de gelegenheid geweest de informatieavond op 8 september bij 
te wonen, dan heeft u de mogelijkheid digitaal te reageren. De informatie over 
de projecten is vanaf 5 september a.s. te vinden op de website van de architect: 
https://www.kampman-architecten.nl/lammenschansdriehoek. U kunt reageren 
via de website of door een e-mail te sturen naar info@kampman-architecten.nl.

Verkeerssituatie rondom de Ananas 
Door: Gemeente Leiden 

Het nieuwbouwproject De Ananas, met een totaal bruto vloeroppervlak van ca. 
10.000 m2, komt steeds dichterbij. De grond langs de Lammenschansweg en het 
spoor is eigendom van De Raad Bouw. De eerste laag van het gebouw staat er 
al. Deze bouwnijverheid heeft voor een toename van het bouwverkeer gezorgd 
in de omliggende straten. Het bouwverkeer wordt middels een afgesproken 
route van en naar het bouwterrein geleid door de wijk. In de praktijk ging dit 
nog niet zonder problemen. De aanrijdroute via de Vrijheidslaan is daarom ver-
duidelijkt en De Raad Bouw attendeert zijn onderaannemers extra om deze route 
te gebruiken. Verzoek van de gemeente is om eventuele misstanden vooral te 
blijven melden. 

Daarnaast ligt er nu een verkeersbesluit ter inzage om de situatie voor ‘vreemd-
parkeerders’ op dit terrein aan te scherpen. Het terrein van De Raad Vastgoed 
blijft voor eenieder gratis toegankelijk zolang je binnen 2 uur ook weer het ter-
rein verlaat. Zo kan het vrachtverkeer met bestemming het Veilingterrein dus nog 
steeds via de Fruitweg de bouwplaats van De Ananas en/of diverse bedrijven be-
reiken. Er komen ook nieuwe borden die aangeven dat er een stilstaanverbod is 
op de Fruitweg (tussen Moerbeistraat en Vrijheidslaan) om laden en lossen vóór 
de slagboom te voorkomen. Een tweede bord geeft aan dat de Moerbeistraat en 
Pompoenweg een doodlopende straat zijn.

Status Bétaplein 
Door: gemeente Leiden

Goed nieuws! De gemeente heeft onlangs de opdracht verstrekt aan Aanne-
mingsbedrijf van der Meer. B.V. om Bètaplein fase 2 te realiseren. Aannemer 
van der Meer is geen onbekende in Leiden, zo hebben zij onlangs nog het 
Ambachtsplein (Energiepark) en Noorderkwartier West gerealiseerd. Verder zijn 
zij gespecialiseerd in reconstructie en herinrichting van de openbare ruimte in 
binnenstedelijk gebied, aanleg en onderhoud van waterwerken, groenvoorzie-
ningen en sportvelden (natuur- en kunstgras). 

De realisatie van het Bètaplein staat onder leiding van projectleider Rob van der 
Meer en uitvoerder Theo Switzar. Mochten er vragen zijn over de aanleg dan 
kunt u hen bereiken via  079-3420601 op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur. 
De start van de werkzaamheden staat gepland op 28 september en naar ver-
wachting zal het eind 2020 gereed zijn. 
Mochten er situaties zijn met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid dan 
kunt u deze indienen via https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/
melding-doen-klachten-en-overlast/ en wordt het door de desbetreffende afde-
ling opgepakt. Alle gemeentelijke brieven gericht aan onze wijk vindt u terug op 
de gemeentelijke website https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/bewo-
nersbrieven/ zoek op straatnaam
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gitale nieuwsbrief), sociale media en de gemeentelijke e-tool doemee.leiden.nl. 
Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging, maar als u wilt kunt u zich nu al 
op het platform registreren.

Door het coronavirus wordt digitaal geparticipeerd via doemee.leiden.nl. Om ie-
dereen de mogelijkheid te geven mee te doen aan het participatietraject kunnen 
ook 1 op 1 gesprekken plaatsvinden. Voel u vrij om contact op te nemen met de 
projectleider Danila Ploeger via d.ploeger@leiden.nl of telefoonnummer 14071.

Parkeren: duurder en minder plaatsen vanaf 2021
Door: Marion van Dongen 

In de raadsvergadering van 16 juli 2020 parkeernotaraad16-7-20 is de Auto - en 
fiets parkeren 2020-2030 Parkeervisie en Beleidsnormen parkeerregels 2020 
besproken en ook zonder enige wijziging aangenomen door de gemeenteraad. 
De vele ingediende zienswijzen zijn niet meegenomen in de discussie. Wijk-
vereniging Cronestein heeft ook een zienswijze ingediend omdat wij in toene-
mende mate zien dat er in onze wijk veel woningen worden bijgebouwd zonder 
voldoende parkeermogelijkheden voor auto’s. Een korte samenvatting van onze 
bezwaren. 

Ons grootste bezwaar is dat in de nota gesuggereerd wordt dat het parkeren 
voor de nieuwe bewoners dekkend zal zijn door de aanwezige of nog te bou-
wen parkeervoorzieningen. In de praktijk klopt dit ons inziens niet.Op dit mo-
ment zijn er zo’n 1300 woningen bijgebouwd in onze wijk en daarnaast komen 
er nog eens zo’n 1500 woningen erbij. Hanteren we de gestelde normen dan 
zou het bij de ruime norm 1 woning-1 auto in totaal 2800 gebouwde parkeer-
plaatsen erbij moeten komen. Nemen we de laagste norm van 0,4 parkeerplaats 
per miniwoning dan zouden er nog steeds 1400 parkeerplaatsen erbij moeten 
komen. Ook dit aantal wordt niet gehaald door de ingediende bouwplannen. 

Ons voorstel was om dit te wijzigen. Verder staat in de nota op pag. 44 dat er 
geen parkeerdruk is. Wij herkennen dat niet op dit moment. Verder zal vanaf 
2021 het aantal parkeervergunningen per woning verminderd worden en gaan 
de prijzen van parkeervergunningen en tijdelijk parkeren omhoog. Of dit bete-
kent dat 2e en 3e vergunningen ingeleverd moeten worden is onduidelijk. De 
concrete uitvoering ontbreekt en zal in 2021 bekend zijn.
Ten aanzien van fietsparkeren bestaat er nog veel onduidelijkheid en zijn er 
zorgen ten aan zien van de vele nieuwprojecten in de wijk Cronestein. Met name 
in het gebied Lammenschansdriehoek lijkt daar nog te weinig beleid op te zijn 
gevoerd. We stellen voor dat in de nota concreter aan wordt gegeven hoe op 
de nieuwe locaties het fiets parkeren in voldoende meters georganiseerd gaat 
worden. Ook hier is verder niets meegedaan.

Op de website van Cronestein kunt u onze zienswijze en de beleidsnota terug-
vinden. Eveneens is in dezelfde  raadsvergadering de nota ‘Leiden Duurzaam en 
Bereikbaar Mobiliteitsnota Leiden 2020-2030’ besproken en vastgesteld. 

Fietsnota en ander 
verkeersnieuws vanuit de wijk
Door: Marion van Dongen 

De gemeente Leiden is op het gebied van mobiliteit druk bezig met het vast-
stellen van nieuw beleid. In een ander artikel hebben we het al gehad over het 
nieuwe vastgestelde beleid voor parkeren. Net voor de zomerperiode is ook de 
Fietsnota verschenen, waarvoor iedereen vòòr 1 juli een zienswijze kon indienen. 
Ook is er nog een boel ander verkeersnieuws voor de wijk. 

Namens de wijk Cronestein staan 
er een aantal concrete zaken in de 
Fietsnota, die wij via onze zienswijze 
hebben ingebracht. Vooral de veilige 
fietsroutes over de Zoeterwoudseweg 
en bij het Lammenschansplein zijn vrij 
onduidelijk beschreven in de nota en 
hiervoor hebben wij een aantal sug-
gesties aangedragen. De zienswijze 
kunt u lezen op www.wijkvereniging-
cronestein.nl evenals de Fietsnota.

Het bereiken van de woningen bij de 
Kappakade en de Omegaweg leidt 
tot problemen. Evenals de beperkte 
parkeercapaciteit. Bewoners zijn re-
gelmatig met de gemeente en DUWO 
(studentenhuisvesting) in contact 
om hier iets aan te doen, zonder dat 
er €150 betaald moet worden voor 
het verwijderen van de paaltjes. Er is 
in reeds gebouwde parkeergarages 
capaciteit over om te parkeren maar 
door nog niet voldoende samenwer-
king/eisen kan die door bewoners niet 
benut worden.

Wat betekent de Rijnland-
Route voor onze wijk? 
Door: Edwin van Ginkel

Wie regelmatig over de A4 richting 
Den Haag rijdt, is het vast niet ont-
gaan. De RijnlandRoute krijgt steeds 
meer vorm. Deze nieuwe weg, waar 
de provincie Zuid-Holland verantwoor-
delijk voor is, vormt een verbinding 
tussen Katwijk, via de A44, en de 
A4 bij Leiden. Het aanpassen van de 
N206 Europaweg en het Lammen-
schansplein in Leiden zijn ook onder-
deel van de RijnlandRoute. Omdat de 
weg volop in ontwikkeling is, geven 
wij in iedere wijkkrant een korte sa-
menvatting van de stand van zaken. 
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Ben je een bedrijf gestart, maar heb je nog geen website? Of 
kun je wel wat hulp gebruiken bij het ontwerp van een logo?

Jordy Boutier (31, Leiden) maakte op zijn 13e al zijn eerste website. Pas geleden zijn wij 
in contact gekomen met Jordy voor het laten maken van een nieuwe website voor onze 
wijkvereniging. Jordy was direct enthousiast en binnenkort presenteren we een schitte-
rende website! Maar hoe is deze samenwerking nu tot stand gekomen?

Ondernemen in Cronestein
“Mijn kantoor is gevestigd op de Fruitweg en plots kreeg ik jullie magazine in mijn brie-
venbus. Daarin zag ik de oproep voor een webbouwer. Als snel was het contact gelegd 
en starten we nu een mooie samenwerking.” Jordy heeft veel ervaring in het bouwen 
en onderhouden van websites en alles daaromheen. “Ik kan elke ondernemer helpen in 
de digitale wereld. Van website tot logo, van zakelijke e-mail tot het koppelen van een 
boekhoudpakket. Tel daarbij op dat men maar 1 aanspreekpunt  heeft voor al hun zaken 
via de digitale snelweg.”

Wil je ook een website laten bouwen? Of gewoon eens vrijblijvend praten over de 
mogelijkheden?
“Mijn deur staat altijd wagenwijd open om een bak koffie te drinken. En voor 
bewoners is het nagenoeg om de hoek!”

Telefoon: 085 - 130 63 16 - www.webprepare.nl
E-mail: hallo@webprepare.nl

Werkzaamheden aan wegen en brug-
gen in een drukbevolkt gebied gaan 
altijd gepaard met overlast. Dit heeft 
tijdelijke invloed op de bereikbaarheid. 
Daarnaast vinden er in Leiden natuur-
lijk nog andere bouwwerkzaamheden 
plaats. Samen met gemeenten en 
partijen in de omgeving onderzoekt 
de provincie hoe zij de overlast voor 
omwonenden, gebruikers van de 
weg en het bedrijfsleven tijdens de 
werkzaamheden zo beperkt mogelijk 
kunnen houden. Er wordt uiteraard 
gestreefd naar een zo goed mogelijke 
bereikbaarheid voor alle weggebrui-
kers, ook tijdens de werkzaamheden. 

Door het verbrede van de N206 Euro-
paweg tussen het Lammenschansplein 
en de A4, het vervangen van de Lam-
mebrug en Trekvlietbrug is de wens 
dat aan deze zijde van de stad een 
goed functionerende ontsluitingsroute 
ontstaat waardoor Leiden goed be-
reikbaar blijft - nu en in de toekomst.

Momenteel wordt het ontwerp van het Lammenschansplein en de Europaweg 
verder uitgewerkt. Dit is een complex proces aangezien dit deel van de Rijnland-
Route in het dichtbevolkt stedelijk gebied ligt met weinig ruimte voor het uitvoe-
ren van de werkzaamheden. Tijdens de uitwerking bleek dat het wegontwerp 
niet meer voldeed aan de nieuwe wegontwerp-normen en dat de geplande 
verbreding van de Trekvlietbrug aangepast moet worden. Voor de herinrichting 
van het Lammenschansplein onderzoekt de provincie ook de verbetering van de 
indeling van wegen, het ontwerp van de bruggen en de ligging van de fiets- en 
voetpaden. In tegenstelling tot de huidige situatie was er in het ontwerp geen 
aparte busstrook op de Europaweg voorzien. Om de dienstregeling van buslijn 
400 te behouden wordt nu onderzocht of het toch mogelijk is een aparte bus-
strook in de richting van Leiden te realiseren. Hiervoor wordt nu een uitvoerings-
ontwerp uitgewerkt en onderzocht welke ruimtelijke procedure nodig is voor de 
realisatie van de busstrook.

Ondertussen wordt er ook aan de voorbereiding van de aanbesteding van het 
project gewerkt. De aanbesteding is de procedure voor het zoeken naar de aan-
nemer die de werkzaamheden aan dit projectdeel gaat uitvoeren. Voordat de 
aanbesteding start, moet er een definitief ontwerp zijn. Naar verwachting start 
de aanbesteding in de loop van volgend jaar. Het is op dit moment nog niet 
bekend wanneer de werkzaamheden aan de Europaweg en het Lammenschans-
plein daadwerkelijk gaan starten. De werkzaamheden nemen een aantal jaren 
in beslag. Dit komt onder meer omdat de doorgaande wegen gedurende de 
werkzaamheden - op incidentele afsluitingen na - voor het verkeer toegankelijk 
moeten blijven. Daarnaast is er, met name op het Lammenschansplein, weinig 
ruimte om het verkeer om te leiden en tegelijkertijd de hogere Lammebrug te 
bouwen. De verwachting is dat er in het najaar meer bekend is over de uitvoe-
ringsplanning.



17
wijkkrant wijkverening Cronestein • najaar 2020

innoVatie
Leiden Parkeren app gaat 
offline

De applicatie om makkelijk auto’s 
van bezoek aan te melden met een 
parkeerapp, die onze buurman uit 
Tuinstadwijk heeft bedacht en ont-
wikkeld, bestaat niet meer. De reden 
dat hij het offline haalt, is omdat de 
originele website van de Gemeente 
Leiden een update heeft gekregen 
waardoor er met een zogenaamde 
pop-up werd gewerkt. Dit kon de 
app helaas niet verwerken waardoor 
er niet meer kon worden opgewaar-
deerd (bezoekers registreren kon nog 
wel). De app werkte namelijk als een 
simpele snelkoppeling: het bracht de 
gebruiker naar de website van de ge-
meente. Onze buurman uit Tuinstad-
wijk gaat er zelf geen tijd in investeren 
om het op te lossen. Mocht er iemand 
zijn die daar graag tijd in wilt steken 
dan wordt dat vanuit de buurt zeer 
gewaardeerd. Als je de app nog op je 
smartphone hebt, dan behoud je die. 
Maar deze wordt niet meer beschik-
baar voor nieuwe gebruikers. Fun fact: 
tot vandaag was het op 1060 toestel-
len geïnstalleerd. De app was iets 
meer dan een jaar actief.

Sportkennismakingscur-
sussen voor volwassenen

Het Team Sport van de gemeente 
Leiden (onderdeel van de afdeling 
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling) 
organiseert in samenwerking met een 
groot aantal verenigingen en sport-
aanbieders uit Leiden of de directe 
regio kennismakingscursussen. Deze 
cursussen kenmerken zich door veelal 
eenvoudige oefeningen, aanwijzingen 
en technische verbeteringen waar-
door u een bepaalde tak van sport 
beter leert kennen. De sporters die 
al ervaring hebben binnen een tak 
van sport en hier alsnog voor kiezen, 
komen naar verwachting niet aan hun 
trekken.
Met het aanbod van de kennisma-
kingscursussen wordt de drempel om 
te gaan sporten/ bewegen verlaagd. 
Alle aanbieders van de cursussen 
bieden na de kennismaking de moge-
lijkheid om de sport te blijven beoe-
fenen. Dit kan door lid te worden, 
maar ook door een vervolgcursus af te 
spreken of een rittenkaart te kopen. 
Kijk voor meer informatie op www.
sportkennismakingleiden.nl

OmgevingsAlert

Nooit meer het huis-aan-huis-krantje 
doorspitten, maar een bericht ontvan-
gen als in uw omgeving vergunningen 
zijn aangevraagd of afgegeven. Dat 
kan via de OmgevingsAlert-app. Met 
het instellen van zijn of haar adres ziet 
een gebruiker direct welke vergunnin-
gen er bij hem of haar in de buurt zijn 
aangevraagd of worden verleend. Stel 
eenvoudig uw omgeving in en ont-
vang een notificatie als er iets nieuws 
speelt in dat gebied

Waar was dit?

Langs de Vliet: Meat This
Door: Jos van der Kolk

Het is je waarschijnlijk niet opgevallen, 
maar op 28 maart is Cronestein een 
horecagelegenheid rijker geworden, 
toen er een langgekoesterde wens 
van Bas van Rossum en Arlo de Haan 
in vervulling ging. Als franchiseonder-
neming Meat This openden zij, zonder 
veel ophef, hun deuren in Leiden. De 
pandemie was net uitgebroken en de 
versbakken franchisenemers hebben 
zich vanaf de start noodgedwongen 
op de afhaalservice moeten richten.

En met succes: het gaat goed met 
de versbakken franchisenemers. De 
insteek van de formule is kwaliteit en 
goede service. Iets wat hun klanten-
kring en de auteur kan bevestigen. 
Zij ontvangen veel positieve reacties. 
Zodra de gelegenheid zich aandient, 
komt Meat This met een speciale 
“openingsactie” om je te verwelko-
men in het nieuwe restaurant op de 
Omegaplantsoen 826.

Wij houden jullie op de hoogte.



18

“Ondernemen zit nog 
steeds in mijn bloed, en ik 
bijt mij graag vast in dos-
siers en bepaalde onderw-
erpen. Wie niet waagt wie 
niet wint!”
In gesprek met de nieuwe 
wijkagent Jan-Willem Alderden
Door: Renée Schmidt

Sinds februari kent onze wijk Cronest-
ein een nieuwe wijkagent: Jan-Willem 
Alderden (1982). Op dit moment doet 
hij dit in een ‘stagevorm’ en hoopt in 
november een verlenging te krijgen. 
Hij heeft daarmee het stokje overge-
nomen van Siem Kleinhout, die 21 
jaar als wijkagent heeft gewerkt. In 
een kort digitaal interview, het is im-
mers nog altijd coronatijd, vragen wij 
Jan-Willem naar zijn nieuwe functie 
en werkzaamheden. Wat doet hij 
zoal? En welke thema’s hebben zijn 
prioriteit? 

Stel jezelf even voor!
“Ik ben begonnen als student in het 
centrum van Leiden en ben na mijn 
studie geplaatst in Leiden-Zuid. Naast 
wijkagent van de Vreewijk, Tuin-
stadwijk en Cronestein, ben ik ook 
verantwoordelijk voor het vuurwerk-
beleid in het hele district en Leiden 
Bollenstreek. Oorspronkelijk had ik 
niet de ambitie om bij de politie te 
gaan. Dit kwam pas op latere leeftijd. 
Hiervoor had ik een onderneming in 
de bloemensector; een trosrozenkwe-
kerij. In 2009 ten tijde van de financi-
ele crisis heb ik besloten om mij om te 
scholen.” 

En toen besloot je bij de poli-
tie te gaan. Dat is een aardige 
overstap! 
“Ja, dat klopt. Ik wilde het liefst een 
uitdagend beroep, waarbij ik veel 
nieuwe dingen kon leren. Bij de politie 
is het uitdagend, maar het is wel wat 
je er zelf van maakt. Ondernemen zit 
nog steeds in mijn bloed, en ik bijt 
mij graag vast in dossiers en bepaalde 
onderwerpen. Wie niet waagt wie 
niet wint!”

Rectificatie op de ‘Langs de Vliet’ in het vorige nummer

In het betreffende artikel over de 100e verjaardag van de brasserie staat dat 
Mevrouw Overdevest het 27 jaar zonder haar overleden echtgenoot moest zien 
te rooien. Echter, dit blijkt niet volledig te kloppen. Zij heeft haar leven hierna 
gedeeld met haar tweede echtnoot: dhr. A.J. Starrenburg. “Zij hebben dat niet 
alleen heel aardig gedaan maar zelfs bijzonder goed. Piet en Ellie hebben een 
goed lopend bedrijf kunnen overnemen en het gemaakt tot wat het nu is”, 
aldus Anja Onderwater-Starrenburg, dochter van A.J. Starrenburg en bewoner in 
onze wijk. 

Vuilspuiten
Door: Arno Martens
 
Het is ongepast om vuile opmerkingen te plaatsen, maar nood breekt de bek 
open. Mijn geschiedenis ligt in hartje Rotterdam. Twee maal per week reed de 
vuilniswagen door de straat. Bewoners (en hun kinderen!!) sjouwden van soms 
meer dan 4-hoog loodzware (zinken) vuilnisemmers de trappen af. Die werden 
door sterke mannen van de Roteb in de naar hun vernoemde wagen gekieperd. 
De straatveger kwam er met zijn bakfiets achteraan en veegde met zijn hek-
senbezem ons straatje schoon. Grofvuil werd eens per week op de hoek van de 
straat gezet en keurig opgehaald.

De afgelopen decennia is het gemak de mens meer en meer gaan dienen. Geen 
gesjouw met zware vuilnisbakken! Je gooit je vuilniszak op het door jou gekozen 
moment in de door jou gekozen container! Een belletje of e-mailtje naar de ge-
meente en je grofvuil wordt op een afgesproken moment opgehaald. We doen 
aan afvalscheiding, dus kun je, slechts als jij dat wilt, papier en glas in daartoe 
geplaatste containers kwijt. 

De vuilnismannen van weleer zouden zich de ogen uitkijken en de gepijnigde 
ruggen een kort moment rechten. Zich verbazen over het gemak van de mens en 
steil achterover slaan van de - even op zijn Rotterdams -  kelerezooi op straat. Ze 
zouden zich verwonderen over een wijk met prachtige woningen, stapelhuizen 
met liften, vederlichte plastic vuilniszakken, om de maximaal honderd meter een 
vuilcontainer, prullenbakken, glasbakken, papierbakken en……… overal troep 
op straat. 
Hoor ze denken: “Vroeger was alles beter.” Nou, eg nie! Waren mensen vroeger 
netter? Schoner? Of waren zij trotser op hun woonomgeving? Stond de wijk er-
gens voor? Iets dat is weg genivelleerd, zoals sociale klasse, afkomst, familie(ver)
banden, vrienden? Was de gemeente actiever voor ‘een schone stad’? Legt het 
andere prioriteiten? Is de gemeenschapszin aangetast door het tijdperk van het 
individualisme? Veegt iemand alleen nog het eigen straatje schoon? 

De Lammenschansdriehoek is in grote mate het leefgebied van jongeren, studen-
ten. Zij zijn onze toekomst, maar sommigen op dit moment ook onze vervuilers. 
Ik ben een ouwe mopperkont. Wie heeft de creatieve geest schoon schip te 
maken?
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Je bent dus wijkagent en de verantwoordelijke over het vuur-
werkbeleid. Wat houden deze werkzaamheden precies in? 
“Het vuurwerkbeleid is er met name op gericht om jeugd te ontmoedigen om 
illegaal vuurwerk te kopen. In Leiden e.o. zijn er minder grote vuurwerkinciden-
ten in vergelijking met andere grote steden. Het wijkagentschap is heel concreet 
werk. Je bent heel direct betrokken bij problematiek van mensen. Elke casus 
probeer ik serieus te nemen. Helaas heb ik niet overal tijd voor, want er zijn veel 
verschillende problemen. Maar als ik een probleem zie, dan wil ik dit zo goed 
mogelijk aanpakken. 

Kunnen wij je tegenkomen in de wijk? 
“Mijn thuisbasis is het politiebureau aan de Vijfmeilaan. Ik ben minder in de wijk 
te vinden dan ik aanvankelijk had gehoopt. Een heleboel werk is toch van achter 
een bureau. Het kost veel tijd om alles goed in het systeem te zetten. Maar een-
maal op straat, probeer ik alles zo efficiënt mogelijk in te vullen. Dan ga ik vaak 
langs meerdere adressen of ga ik observeren op straat. En dat doe ik soms in 
burger en soms in uniform. Soms werkt het gewoon niet goed om in uniform er-
gens aan te komen. Mensen gedragen zich toch vaak anders zodra zij mij zien.”

Wat vind je van de wijk Cronestein? 
“De wijken die ik onder mijn hoede heb zijn heel divers. De Vreewijk is echt een 
rustige, stadswijk met duurdere panden, Tuinstadwijk is meer een volksbuurtje 
en Cronestein kent heel veel studenten. Cronestein is daarnaast ook een diverse 
volksbuurt met karakteristieke woningen. Dit zijn wel de mooiste wijken van 
Leiden.” 

Siem Kleinhout is vlak voor zijn vertrek nog bij ons op de koffie 
geweest. Hij gaf aan dat de bevolkingsdichtheid in de Lammen-
schansdriehoek hem wel zorgen baart. Deel je deze mening? 
“Ja, ik ben het met hem eens dat de bevolkingsdichtheid van wijk Cronestein 
wel een punt van zorg of aandacht is. Ook nu specifiek rondom corona en 
de anderhalvemetermaatschappij. Hoe gaat dit daar vorm krijgen; het is wel 
erg dicht bevolkt! Deze zorgen zijn ook serieus geuit naar de gemeente en de 
gemeente is hier wel mee bezig. Zo willen zij er een autoluw gebied van maken, 
maar dit kent ook nadelen. Ook parkeerproblemen zijn onderwerp van gesprek.” 

Heb je jezelf nog doelen gesteld? 
“Het Bètaplein zelf staat hoog op mijn prioriteitenlijst. We hebben overleg met 
de gemeente, de scholen en de PLUS. We wisselen aandachtspunten uit, maken 
goede afspraken en proberen oplossingen te zoeken voor bestaande problemen. 
Het zijn wel vraagstukken van de lange adem. Het gebied is nog in ontwikkeling 
en zolang het nog niet is opgeleverd, is het lastig voor de gemeente om zaken 
aan te pakken omdat de projectontwikkelaar dan nog bezig is in het gebied. 
een groot probleem op dit moment is bijvoorbeeld fietsen die fout geparkeerd 
worden op het plein. Nu is de fase om alles te  signaleren. Nu kun je het nog 
aanpassen en veranderen.” 

Wat zijn nog meer aandachtspunten? 
Het gebied van De Raad [red. Industriegebied in de ‘Fruitbuurt’] is een groot 
gebied met weinig toezicht. Er staat veel leeg en is hangjeugd die overlast 
veroorzaakt. Meer controleren is nu de aanpak, maar het is van een tijdelijke 
aard, want na de controle komt deze jeugd gewoon weer terug. Cronestein is 
een grote wijk. Helaas is er minder tijd voor kleine incidenten. Dat zou ik graag 
anders zien, want elke melding is even belangrijk en moet serieus aangepakt 
worden. Maar de grote van de wijk zorgt dat er toch soms een schifting in ge-
maakt moet worden.” 

Wat gaat eigenlijk al heel goed 
in de wijk?
“Wat mij opvalt is dat de PLUS heel 
betrokken is in de wijk. Doordat de 
wijk grotendeels autoluw is, trekt de 
supermarkt veel wijkbewoners aan en 
deze supermarkt is daarmee een ver-
bindende factor. Ook denkt de PLUS 
goed mee over bestaande problemen. 
Ook zijn er kleine voorbeelden waaruit 
blijkt dat er in de wijk goede mensen 
op staan. Zo kregen wij een melding 
van een bedrijf aan de Pompoenweg 
dat er wekelijks een vuilniszak met 
afval voor hun deur stond. Na het 
posten in burger, kwamen wij erachter 
dat dit geen vorm van afvaldumping 
is, maar dat een wijkbewoner de wijk 
schoonhoudt, en van mening was dat 
ook de bedrijven een steentje konden 
bijdragen hieraan door de vuilnis voor 
hem weg te werken. Dat vind ik heel 
bijzonder!” 

Kunnen wijkbewoners je recht-
streeks bereiken? Of moet dit 
via een andere weg?
“Het liefst laat ik alles via het alge-
mene telefoonnummer 0900-8844 
verlopen. Het komt dan in het sys-
teem te staan, en daarmee krijg je 
een goed overzicht van alles wat er 
speelt. Ik ben zelf wel altijd bereikbaar 
en veel mensen hebben ook gewoon 
mijn 06-nummer. Maar het is fijn alles 
alles via de officiële weg verloopt.” 
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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 regel-
matig 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

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

Wijkagent 
Jan-Willem Alderden te bereiken op  0900 
– 8844.

Sociaal Wijkteam
gemeente.leiden.nl/inwoners-en-onder-
nemers/zorg-en-ondersteuning/sociaal-
wijkteam
Sociaal Wijkteam Roodenburg, Rooden-
burgerstraat 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. 
Klachten gemeente Leiden
Bent u het niet eens met een besluit van 
de gemeente? U kunt bezwaar maken via 
de website: www.leiden.nl/bezwaar

Gemeentelijke brieven gericht aan 
onze wijk
Vind alle brieven terug op de gemeente-
lijke website https://gemeente.leiden.nl/
bestuur/publicaties/bewonersbrieven/  en 
zoek op straatnaam

Whatsapp gemeente Leiden
De gemeente Leiden is sinds januari 
gestart met een pilot waarbij inwoners via 

WhatsApp vragen aan de gemeente kun-
nen stellen. WhatsApp is geschikt voor het 
beantwoorden van korte en duidelijke vra-
gen. 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 06-14459375 (08.30-
17.00 uur)

Cronestein.nextdoor.nl
Dit platform is er voor buurtbewoners 
(gratis). Plaats oproepen, vragen, mede-
delingen 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

Grofvuil: afspraak inplannen
Via: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-
en-ondernemers/afval/grofvuil-wegbren-
gen-of-laten-ophalen/ of bel naar 14 071. 

Huisartsenposten Rijnland
Voor spoed in de avond/nacht en in het 
weekend
088 – 427 47 00 
(Let op: levensbedreigende situatie? Bel 
altijd 112)

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Houtlaan 55
2340 CC, Leiderdorp
071 - 5178178
alrijne.nl

LUMC
Rijnsburgerweg 10
2333 AA, Leiden
071 - 526 9111
lumc.nl

Rijnlands Revalidatie Centrum
Wassenaarsweg 501
2333 AL Leiden
071-5195195
rrc.nl

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

Info

	  

	  

Kunt u alle Romeinse woorden uit deze puzzel vinden?


