Jaarverslag 2019 Belangenvereniging Haagwegkwartier
(zie ook: www.haagwegkwartier.nl)
Bestuur
Sinds de ALV van april 2019 bestaat het bestuur uit:
• Marjolijn Heijboer, voorzitter (Hasebroekstraat)
• Marian Wezenbeek, secretaris (Haagweg)
• Alex Deutz, penningmeester (Da Costastraat)
• Hendrik van Putten, algemeen lid (Da Costastraat)
Aan het eind van 2019 bestond het bestuur dus uit 4 leden.
In april hebben we afscheid genomen van Roy Wittenberg die zijn bestuurslidmaatschap heeft
beëindigd. Met dank voor het vele werk dat hij heeft gedaan.

Activiteiten
Doorlopende activiteiten
•
•

In 2019 waren er 8 bestuursvergaderingen.
Er was afgelopen jaar nog steeds veel te doen rond de verkamering van een aantal panden in
onze buurt. Dit heeft doorlopend onze aandacht gehad. Er is veelvuldig contact geweest
(veel per mail) met omwonenden, met wijkvereniging Transvaal, met gemeenteambtenaren
en raadsleden.

Activiteiten en bijzonderheden per kwartaal
1e kwartaal
•
•
•
•
•

Gemeentelijk parkeeroverleg bijgewoond: Klankbordgroep Parkeren en Parkeerpanel. In dit
overleg wordt het ingevoerde betaald parkeren geëvalueerd en wordt gesproken over
wijzigingen in het parkeerbeleid die ophanden zijn.
Bijeenkomst van de Commissie Bezwaarschriften bijgewoond over de komst van een groot
studentenhuis op Haagweg 47. Tevens bijeenkomst bijgewoond over een af te sluiten
convenant met een aantal regels voor de studenten.
Inspiratiebijeenkomst voor buurt- en wijkverenigingen bijgewoond, georganiseerd door de
gemeente.
Privacyreglement op de website (haagwegkwartier.nl) geplaatst.
Gesprek met de wijkregisseur Francine Splinter, Eva Rosheuvel (beiden gemeente) en de
Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) voor onze wijk, John van Amsterdam. Francine
is voor Leiden Zuid-West vanuit de gemeente het aanspreekpunt voor bewoners,
wijkverenigingen, klankbordgroepen etc. Onderwerpen die o.a. besproken zijn:

•
•
•
•
•
•
•

verkeersveiligheid op de Haagweg, verkamering, fietspad langs het
spoor/Potgieterlaan, fietsklemmen en parkeren.
Verkeersveiligheid: er zal gekeken worden naar de verkeerslichten bij de Da
Costastraat/Haagweg door de verkeersdeskundigen. Hier gebeuren regelmatig ongelukken
omdat o.a. door rood wordt gereden.
Op diverse plaatsen in de wijk worden op verzoek van de wijkvereniging extra of nieuwe
fietsrekken geplaatst.
Fietspad langs het spoor/Potgieterlaan: er is een projectmanager aangesteld.
Voorbereiding Algemene Ledenvergadering en bijeenkomst met kascommissie.
Open huis nieuwe woonzorglocatie Lakenhof van Topaz bezocht aan de Arthur van
Schendelstraat.
Open huis de Nijverheid bezocht. Dit betreft het woningbouwproject in aanbouw tussen de
moskee en de Toussaintkade. Hier wordt een aantal zelfbouwwoningen gerealiseerd en in de
voormalige school komen ‘klus’ appartementen.
Mailing rondgestuurd voor betaling contributie en verwerking inning daarvan.

2e kwartaal
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene ledenvergadering voorbereid en gehouden in de speeltuin op 8 april 2019. Naast
de bestuursleden waren er 11 leden aanwezig. Voor hetgeen besproken is wordt verwezen
naar de notulen van die bijeenkomst.
‘Middag van het wonen’ bijgewoond. De gemeente had hiervoor allerlei betrokken partijen
uitgenodigd. Niet alleen wijkverenigingen maar ook corporaties, ontwikkelaars,
belangenverenigingen etc. In groepjes werd gediscussieerd over o.a. het mengen van wijken,
de inzet van corporaties, voorwaarden voor de realisering van sociale huurwoningen door
marktpartijen, borgen van middeldure huurwoningen, vergroten aantal personen die met
voorrang worden gehuisvest, meer studentenwoningen voor internationale studenten.
Avond over groene kansen bijgewoond. Op uitnodiging van de gemeente werd
gediscussieerd over het onderwerp: waar en hoe kunnen we Leiden meer ‘vergroenen’.
Bijeenkomst parkeerpanel.
Gesprek met moskeebestuur en de wijkregisseur. Afgesproken is om tweemaal per jaar een
gesprek tussen de wijkvereniging, het moskeebestuur en de gemeente te houden over
lopende zaken. Onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: organisatie Ramadan,
parkeerproblemen, onderhoud omgeving e.d.
Bijeenkomst bijgewoond van Commissie van bezwaarschriften over Haagweg 32; betreft
legalisering kamerbewoning.
Enquête gehouden over drempels in de Da Costastraat; dit vanwege het feit dat er voor- en
tegenstanders bleken te zijn. Contact met verkeersdeskundige hierover.
Gesprek met gemeenteambtenaren over nieuwe verkameringsregels.
Zienswijze over verkameringsregels ingediend.
Voorlichting over Ontwikkelingsperspectief Leiden Zuidwest bijgewoond. In dit stuk
presenteert de gemeente wat de lange termijn ambitie is voor Leiden Zuidwest.
Vergadering over buurtfeest.
Leiden Culinair bezocht op uitnodiging van de gemeente.
Contact gehad met andere wijkverenigingen over gemeenschappelijke problemen en
oplossingen.
Subsidie aangevraagd.

3e kwartaal
•

Gesproken met vertegenwoordigers van wijkraad Stevenshof. Alhoewel Stevenshof een veel
grotere wijk is dan de onze zijn de ‘problemen’ vergelijkbaar: hoe werf je nieuwe leden en

•

•
•

•
•
•
•

met name ook bestuursleden, hoe zorg je dat contributie betaald wordt, welke activiteiten
worden er georganiseerd. Wijkraad Stevenshof heeft hiervoor meerdere werkgroepen.
Met name onze voorzitter Marjolijn heeft afgelopen zomer veel tijd gestoken in de
organisatie van het eerste buurtfeest. Zij deed dit samen met enkele bewoners van de
Verleyding, de flat voor werkende jongeren in het Schrijverspark. Behalve aan Marjolijn ook
met name veel dank aan Sven Rozier die veel heeft gedaan en bovendien met zijn jazzband
zorgde voor aangename livemuziek op de dag zelf. Ook hierbij dank aan de Stichting
Huisvesting Werkende Jongeren die samen met de wijkvereniging op fiftyfifty basis het feest
gefinancierd hebben. Het was een aangename zondagmiddag met mooi weer, BBQ, drankjes,
activiteiten voor kinderen en een leuke mengeling van buurtbewoners en jongeren uit de
flat. Hopelijk in 2020 weer met een nog grotere opkomst.
Er is contact geweest met de gemeentelijke verkeersdeskundige over verkeersdrempels in de
Da Costastraat. Er wordt onderzocht of drempels welke minder trilling veroorzaken een optie
zijn.
Er is contact geweest met de gemeente over verplaatsing van de bushaltes aan de Haagweg.
De bushaltes moeten aangepast worden (verhoogde stoep) om drempelvrij in te kunnen
stappen. Vervolgens is besloten om de bushalte aan de zuidkant van de Haagweg bij de
kruising met de Churchilllaan te verplaatsen naar de moskee. De halte bij Noordman schuift
ook wat meer richting centrum.
Oproep geplaatst op website voor wijkbewoners die willen meelopen met de schouw (16
oktober) en aandachtspunten voor deze schouw verzameld.
Op verzoek van gemeente de ‘vaarkaart’ op de website gezet.
‘Victor veilig’ (het groene mannetje) heeft na bemiddeling van de wijkvereniging een nieuwe
plek gekregen in de Da Costastraat.
Gesprek met de wijkregisseur Francine Splinter en ‘handhaving’. Onderwerpen die
besproken zijn: gevaarlijk oversteekgedrag van fietsers bij het spoor (‘spookrijden’ op
fietspad), fietsen op de stoep, gebruikers bewust maken dat heel Haagweg Noord, met
uitzondering van de Haagweg, een 30 km-zone is, projectleider voor nieuwe fietspad,
onveilige oversteekplaats Haagweg ter hoogte van Da Costastraat, veel verwaarloosde
bootjes langs Potgieterlaan.

4e kwartaal
•
•
•

•

•
•
•

Bijeenkomst Parkeerplan bijgewoond.
Voorlichtingsavond en officiële start van woningbouw de Nijverheid bijgewoond. Dit betreft
de zelfbouw- en kluswoningen tussen de moskee en de Toussaintkade.
Wijkschouw gehouden op 16 oktober. De buurt is doorkruist door 4 buurtbewoners
(waaronder onze voorzitter) en 4 mensen van de gemeente (waaronder de wijkregisseur).
Aan de hand van een vooraf gemaakte lijst is gekeken naar een behoorlijk aantal te
verbeteren zaken: o.a. kapot straatmeubilair, scheve bestrating, mogelijkheden voor groen
en meer biodiversiteit, achterstallig onderhoud (snoeien en onkruid), boomspiegels,
zwerfvuil, verkeersveiligheid op meerdere plaatsen, wateroverlast achterpad Da Costa/Ten
Katestraat.
Gesprek met bestuur moskee en twee ambtenaren. Nogmaals is verzocht om niet in de wijk
te parkeren maar in de parkeergarage en op het buitenterrein. Of nog beter om lopend of
met de fiets te komen of te carpoolen. Het moskeebestuur gaf aan dit onderwerp regelmatig
aan te kaarten bij bezoekers.
Onze voorzitter heeft ingesproken bij de commissievergadering over het nieuwe
verkameringsbeleid. Gevraagd is om een centraal meldpunt hiervoor op te richten.
Samen met buurtbewoners zijn bloembollen geplant in boomspiegels op meerdere plaatsen
in de buurt.
Inspiratie avond van de gemeente bijgewoond.

•

Gesprek met ontwikkelaar van het project huisvesting werkende jongeren aan de Ter
Haarkade 1 (de oude school naast de Haagwegflat). Gesproken is over de start van het
project.

Maart 2020, Marian Wezenbeek, secretaris.

