VERSLAG WIJKOVERLEG
Dinsdag 30 November 2010

Aanwezig: Leo Vijlbrief, Ben Blankestein, Wils Spies, Joke Smit, Frans Lardee, Henny
Hoogenvorst, S.J. van der Heide, Alice Besseling, Thea Zuurbier, Koos en Jonne Disbevelt, Cees
de la Rie, Mr. Blok, Anna van de Pluym, Jannie van der Weyden, Joke van Eijnsbergen Ali
Kundak, Willy Berkhuizen, Marco Flanderijn, Willem Rus, Adriaan van der Klein, Fam Hillebrand,
Han Dirks,, Sophy Wolters
1. Opening en Welkom
2. Bezoek wethouder Leiden Noord: gaat niet door, de wethouder heft het te druk. We
hebben ook geen wijkwethouder meer, er is wel een wethouder voor alle wijken samen. Dat
is de Heer van Woensel. Hopelijk kan hij een volgende keer aanschuiven.
3. Verkeerscirculatie
Door alle herstructureringsprojecten in de wijk is er een nieuw circulatieplan ontworpen om het
verkeer veilig en snel door de wijk te leiden. Er zijn nogal wat klachten over. Zo begrijpt niemand
echt waarom er paaltjes de Atjehstraat bij de Driftstraat afsluiten. Er wordt erg hard gereden. De
dertig kilometer zone wordt niet gerespecteerd. Het wijkoverleg kan nu geen invloed meer
uitoefenen. Het duurt een hele tijd waarin een circulatieplan wordt ontwikkeld, die procedure is
nu allang voorbij. Klachten moeten gemeld worden bij de gemeente en de wijkagent. De
wijkagent stelt nog wel voor om de straten rond het Kooipark eenrichtingsverkeer te maken
omdat er nu gevaarlijke situaties ontstaan omdat de wegen te smal zijn en auto’s bij het elkaar
passeren op de stoep gaan rijden. Als actie wordt er aangegeven dat het wijkoverleg een brief
zal sturen naar Jet van Haastrecht. En Wils zal de klachten meenemen naar het
Voorzittersoverleg. Er is wel gereageerd op de gevaarlijke situatie voor fietsers bij de
Sumatrastraat. Daar wordt een omleiding aangelegd. Ook zal er onderzoek gedaan worden of de
kruising Sumatrastraat/ lage Rijndijk wel veilig is en of de stoplichten goed staan afgesteld. Zoals
bij alles: het heeft zin om te melden bij servicepunt en politie omdat gemeentebeleid mede
bepaald wordt door het aantal meldingen.

4. Oud en Nieuw:
Nieuws van de wijkagent: Brandpoorten worden door corporaties schoongemaakt en
leeggehaald, maar bewoners kunnen er alles aan doen door hun spullen, die mogelijk gevaar
kunnen opleveren of in de weg staan op te ruimen. Ze worden ook afgesloten op de 31ste. Zeg
het voort. Vraag aan buren om ook op te ruimen. Meld kapotte lampen, hoe lichter, des te
veiliger. De politie heeft om een noodverordening gevraagd om preventief overlast gevende
burgers op te pakken, maar die is er nog niet doorheen. Inzet wordt hetzelfde als vorig jaar.
Toen vonden bewoners dat er wel erg zwaar was ingezet, maar deze aanpak werkt voor de
politie, dus ze gaan ermee door. Wijkagenten zijn full time in dienst vanaf de 27ste tot
Oudjaarsdag, dan neemt de mobiele eenheid het over. Mocht iemand weten of er acties worden
gepland door buurtbewoners dan wil de wijkagent dat graag van te voren weten. Ook hier
melden dus, kan ook bij Meld Misdaad Anoniem. Er komt geen kerstbomen verbranding. Er wordt
de politie gevraagd om met goede zin aan de slag te gaan. Het zou toch een feest moeten zijn.

5. Anoniem melden overlast:

Er is een mogelijkheid om problemen anoniem te melden. Melden is belangrijk, maar het is ook
belangrijk om actief bezig te blijven. Zo kunnen problemen met buren ook aangekaard worden bij
buurtbemiddeing, die dan samen met bewoners oplossingen komen zoeken voor problemen. De
politie werkt inmiddels veel samen met buurtbemiddeling. Wils zal bij het Voorzittersoverleg
aankaarten dat de GOA’s meer aanwezig moeten zijn in de wijk en bewoners meer moeten
aanspreken. Alle problemen die met een schone wijk te maken hebben: hondenpoep, vuilnis,
oude fietsen etc, moeten bij het Service meldpunt gemeld worden. Bijgevoegd een poster van
het anonieme melden telefoonnummer. Hieronder vind u de beschrijving van wat
buurtbemiddeling inhoud en een telefoonnummer:

Buurtbemiddeling is er ook voor u!
Buurtbemiddeling is werkzaam in Leiden en omgeving. Buurtbemiddeling wordt mogelijk
gemaakt door de gemeente Leiden en een groot aantal woningbouwverenigingen.
Buurtbemiddeling helpt bewoners problemen en ruzies met elkaar op te lossen. U kunt
buurtbemiddeling inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren en het niet lukt om
er samen uit te komen. Buurtbemiddeling is een onafhankelijke organisatie en maakt deel
uit van Libertas Leiden.
Coördinator buurtbemiddeling, telefoon: 06-52637119 (maandag t/m donderdag).
http://www.buurtbemiddeling.libertasleiden.nl/

6. Vuurwerkresten opruimen.
De Hoven geeft aan wel actie te ondernemen. Groenoord Zuid doet ook aan een buurtactiviteit.
De bewonerscommissies in de Kooi geven aan zelf al aan het opruimen te zijn en geen extra
activiteit te willen organiseren.

7 . De Oude Kooi, update
Er wordt door de Sleutels en de Bewonerscommissie gewerkt aan een sociaal plan om rechten
van bewoners veilig te stellen en garanties voor terugkeer en betaalbare huren te verzekeren.
Een van de problemen waar tegenaan gelopen wordt is de nieuwe wet dat mensen die meer dan
33614 Euro verdienen geen recht meer hebben op een woning in de sociale sector. Deze regel
geldt niet voor stadsvernieuwingsurgenties, maar zou bij terugkeer naar de wijk kunnen gaan
spelen. Het gaat dan immers om een tweede verhuizing. De BC doet erg haar best om een zo
goeg mogelijk akkoord eruit te slepen, maar het overleg met de corporatie gaat heel stroef.

7. Vergaderschema:

Vanwege raadsvergadering en drukke bezigheden is beloten om op de tweede dinsdag van de
maand bijeen te komen: data voor volgend jaar: 11 Januari, 8 maart, 10 Mei, 12 Juli, 13
September, 8 November. Hopelijk kan iedereen zoveel mogelijk deze data vrijhouden.
8. Wat verder ter tafel komt/ Rondje wijk:
• Zoals iedereen inmiddels weet heeft de Cruyff Foundation zich teruggetrokken en komt
er geen Cruyff Court in het Kooipark. Sommigen vinden dat een treurig bericht, omdat ze
zich verheugd hadden op een mooie jongerenvoorziening in de wijk. Anderen hebben dit
bericht met grote opluchting ontvangen omdat ze bang waren voor grote overlast in het
park, ook voor omwonenden. Samen met de buurtopbouwwerker, de nieuw opgerichte
Vereniging tot behoud van het Kooipark en de gemeente is nu besloten een werkgroep in
te richten die een nieuw ontwerp zal maken voor het park. Alle gebruikers zullen om de
tafel gaan zitten om met elkaar te brainstormen hoe het park heringericht gaat worden.
Er is een potje bij de gemeente. Deze werkgroep gaat in Januari aan de slag. Iedereen
die onderdeel wil uitmaken van deze werkgroep kan zich opgeven bij Sophy Wolters (0650982224, s.wolters@libertasleiden.nl). U ontvangt in Januari een uitnodiging.
• Kan politie toezien op het afsteken van vuurwerk bij de tunnel bij de Zuijlbrug?
• Vuurwerkoverlast kan gemeld worden bij 0900-8844
• Er wordt wederom geklaagd over de overlast bij het wegbrengen en ophalen van
kinderen bij de school de Springplank. Auto’s blijven lang staan en verstoppen verkeer
zodat bewoners er niet uit kunnen.
• Kan het groene veld met bos in de Driftstraat niet opgeknapt en schoongemaakt worden
en ook meegenomen worden in het ontwerp van de herstructurering. Arina Dijksma van
de Sleutels schijnt een potje te hebben. Of anders kan er een buurtcheck voor
aangevraagd worden.
9. Nalopen Actie lijst voor December:

10. Sluiting en een drankje. Prettige feestdagen en een goed begin!!!!!!!!!!!!!!!

