WIJKBESPREKING NOORDERKWARTIER

29 september 2010

Aanwezig:
Buurtvereniging Noorderkwartier West: Theo Mul
Buurtvereniging Zwijgers van Noord:
Willy Berkhuizen
Ali Kundak
Maresingel + Tamtam
Ed Hofkes
Wijkmanagement:
Politie:
Mick Hoogervorst
De Sleutels:
Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland
Radius
Gemeenteraad:
Han Dirks (SP), Bram Pater (Leefbaar Leiden)
Libertas Leiden:
Anja van Denzen
Afwezig:
Benny Rhioues (Jongerenwerk Midden Holland), Arwi Rasser, Margreet van Wijk
(VVD, ziek), Caroline Steenvoorden (afgemeld), Jolanda Swart (afgemeld), Annemiek
Verkamman (afgemeld)

1. Opening en mededelingen
• Er zijn afmeldingen van Margreet van Wijk van de VVD, Annemiek
Verkamman, Jolanda Swart, en Caroline Steenvoorden.
• Anja is benaderd door Desiree Rosier van Leiden goes Nuts. Zij wil
samen met kinderen vruchtenbomen planten in wijk. Ali heeft
belangstelling om dat in de Hoven te doen. Anja zal met Desiree
een contact opnemen om afspraken te maken.
2. Verslag 25 mei 2010
Geen opmerkingen
3. Wijkontwikkelingsplan
• Er is een verkeersoverleg over de Willem de Zwijgerlaan. Hierin zit
gemeente en de aannemer en bewoners. Ali zit er ook bij.
• Het Joop Vervoornpad blijft een probleem. Het is gevaarlijk bij de JP
Coenhof en de Van Riebeeckhof.
• De bouw van de Brede School gaat op 15 oktober beginnen.
• De Groenoordhallen gaan voor de helft weg.
• Het Preventiebudget van 2 miljoen gaat niet door voor Leiden Noord.
4.
Maatregelenplan
Men heeft gehoord dat er een ander beleid komt voor betaald parkeren. Geen
blauwe zones.
Het uitstulpinkje in de Alexanderstraat is wit gemaakt.
Bewoners van de Falckstraat willen een voucher aanvragen voor plantenbakken in
de straat, zodat er minder hard kan worden gereden.
Er zijn veel Poolse auto’s in de wijk. Volgens Mick zijn ze niet te bekeuren.
In de Mauritsstraat staan veel fietsen en bromfietsen op de stoep. Zodanig dat de
doorgang belemmerd wordt.
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5.
Uit diverse vergaderingen
Tuin van Noord:
Afgelopen maandag is het concept beheerplan gepresenteerd aan de beheergroep
Tuin van Noord.
Theo: er waren promotiebijeenkomsten voor de wijk.
Er ontstaat een discussie, onder andere over de klantvriendelijkheid van de
gemeente. De notulist heeft de discussie niet genotuleerd. Een conclusie was dat de
gemeente niet zo klantvriendelijk wordt ervaren.
6. Inventarisatie nieuwe wensen en ideeën
Theo:
• In de Mauritsstraat staan allemaal fietsen en bromfietsen op de stoep.
Als het hinderlijk is mag het niet zegt Mick.
7. Rondvraag en sluiting
•
Mick: het woonwagenkamp ziet er goed uit.
Om 21.30 uur sluit Anja de vergadering.

Volgende bijeenkomst:
Dinsdag 23 november 2010 om 19.30 uur in De Rondedans.
Anja van Denzen, 19 oktober 2010
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