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Even voorstellen 
Na een folder nu opeens een wijkkrant van 
de Vereniging Professoren en Burgemees
terswijk! Houd het dan nooit op? 

Hebben die lui soms tijd over? 
Beide vragen moet ik met nee 
beantwoorden. Want het houdt 
voorlopig niet op. De Vereniging 
groeit als kool, van circa 100 le
den eind vorig jaar naar circa 
300 begin dit jaar. Blijkbaar ge
beurt er toch zoveel in de wijk 
dat er behoefte is aan een belan• 
genverer.iging. Niet alleen bij de 
bewoners. Ook de gemeente 
heeft behoefte aan een vast aan
spreekpunt in een wijk met een 
democratische legitimat ie. Dus 
zolang er iets aan de hand is dat 

de kwaliteit van wonen en leven in onze 
wijk kan aantasten houdt het voor ons en 
u niet op. 
Tijd teveel heb
ben we eigenlijk 
ook niet. Hoewel 
we het allemaal 
met plezier doen 
en er een goede 
opbouwende 
sfeer is. is er echt 
nog werk dat nu 
blijft liggen. 
Daarvoor hebben 
we meer vrijwilli
gers nodig . 
Waarom nu een 
wijkkrant? Ten eerste als spreekbuis van 
het bestuur naar de bewoners en de leden, 
en ten tweede als mogelijkheid voor alle 
bewoners om elkaar te bereiken. Wat ik 
bedoel is: U stuurt een brief, dat wordt een 
artikel dat weer door anderen gelezen 
wordt. 

1 De wijkkrant is dus een belangrijk bindmid-

del voor de wijk 
en de vereni
ging. Temeer 
omdat het be
stuur het eigen
lijk vooral als 
haar taak ziet 
om intiatieven te 
nemen, te stimu
leren en - waar 
mogelijk - te on
dersteunen. 

Hem reeuwen Maar misschien 
moeten we het 

daar nog eens over hebben. We horen het 
graag van U. 
Vooralsnog feliciteer ik de redactie met dit 
mooie eerste exemplaar. 

Gilles Landheer, voorzitter 

Organisatie 
Het bestuur van de vereniging bestaat 
naast voorzitter Gilles Landheer, verder uit 
penningmeester Hein Teeuwen, secretaris 
Ronald Stokkel en lid Steven Blok. 
Daarnaast zijn ook verschillende werkgroe
pen bezig met een bepaald onderdeel van 
de wijk of juist een bepaalde aangelegen
heid in een specifiek gedeelte van de wijk. 
Zo zijn actief de werkgroepen: Groen, 
Meyerskade/Uh
lenbeckkade, 
Zeemanlaan, 
Kamerlingh On 
nesplein,en Com
municatie. 
Verder bespreekt 
een afvaardiging 
uit het bestuur 
het nieuwe be
stemmingsplan 
met de gemeente 
Leiden. e Ronald Stokkel 

-



Verslag eerste Jaarvergadering 
Kort verslag van de Algemene Leden
vergadering en informatie-avond va n 
de Vereniging Professoren- en Burge
meesterswijk op 23 februari j.l. in 
buurthuis Cornelis Joppensz. 

Deze eerste Algemene Ledenvergade
ring is door zo'n 45 leden, ambtena
ren en andere belangst ellenden be
zocht. 
Het jaarverslag van de secreta ris be
staat, naast een korte toelichting om
trent het binnen de wijk en met be
trokken ambtenaren gevoerde over
leg, uit een ter vergadering uitgereikt 
overzicht van de activiteiten. Naar 
aanleiding van een jaar werken als 
wijkverenig ing is nu enig inzicht ont
staan in he t effect hiervan. 
In het kad er van het wijkgericht wer
ken van d e gemeente Leiden is het 
ontstaan van de vereniging een goede 
ontwikkeling. In samenspraak met de 
wijkchef van Mi lieu en Beheer kunnen 
nu o p be trekkelijk eenvoudig wijze af
spraken worden gemaakt over be
heersaspecten binnen de wijk. Dit 
overleg met wijkbeheer zal regelma
t ig plaats hebben. 
Het erkend zijn als gesprekspartner in
zake wijk aangelegenheden verplicht 
de gemeente tot het tijdig verschaffen 
van informatie. Dat dit laatste nie t al
t ijd is gebeurd moge duidelijk zijn. Ook 
biedt het geen garantie tegen door ons 
ongewenste ontwikkelingen. Soms 
winnen we en soms verliezen we. 
Winstpunten zijn: de aanpassingen in 
de Bomennota, het behoud van de tuin 
Zoeterwoudsesingel/Thorbeckestraat. 
aanpassingen in het ontwerp-structuur
plan, het genoemde overleg met 
Wijkbeheer en, zoals inmiddels duide
lijk is geworden, het voorkomen van de 
komst van een grootschalig rouwcen
trum aan de Zeemanlaan. Grote inzet, 
overtuiging en vasthoudendheid van 
de betrokken bewoners hebben hier 
de weegschaal laten doorslaan op een 
voor de wijk gunstige wijze. 
Met betrekking tot de herinrichting van 
het Kamerlingh Onnesplein hebben we 
duidelijk een verlies geleden. Hier heeft 
de gemeente een goed en integraal 
plan verworpen en voor een goedkope 
vmeersaanpassing gekozen. 
Andere kwesties zoals de mogelijke 

ontsluiting van de nog te bouwen 
wijk Room burg zijn nog steeds aan de 
orde. Wij zullen de vinger aan de pols 
blijven houden. 
Afsluitend is door de vergadering 
vastgesteld dat de vereniging goed 
werk verricht. 
Uit het financiele jaarverslag - goed
gekeurd door de kascommissie- blijkt 
dat er een kleine financiêle buffer 
kon worden aangelegd. Het verslag is 
door de vergadering vastgesteld. 
Besloten wordt de contributie voor 
1995 vast te stellen op 15 gulden en 
het entreegeld af te schaffen. 
De eerder genoemde, vooral in werk
groepen, actieve leden zijn onontbeer
lijk voor het goed functioneren van de 
vereniging. De huidige ontwikkeling 
van de vereniging vereist echter ook 
een uitbreiding van het bestuur. Op 
voorstel van het bestuur besluit de ver
gadering dhr. Steven Blok te benoe
men tot lid van het bestuur. 

De werkgroep communicatie heeft 
ter vergadering het voornemen ken
baar gemaakt om regelmatig een 
wijkkrant te publiceren. De vergade
ring heeft ingestemd met d it voorstel. 

R. Kuzee, wijkchef van de Dienst 
Milieu en Beheer, geeft een uitge
breide toelichting op het ontstaan en 
het functioneren van het wijkgerichte 
werken van de gemeente. Onlangs is 
daarover een folder door de gehele 
wijk verspreid. Voor het goed functio
neren van wijkbeheer, politie en de 
LWO (Leidse Welzijns Organisatie) is 
overleg met bewoners en bewoners
organisaties van belang, stelt Kuzee. 
Aan dit laatste zullen wij ook graag 
meewerken. 

Na nog enkele actuele ontwikkelin
gen binnen de wijk te hebben bespro• 
ken, sluit de voorzitter de vergade
ring. ------- .. _____ .. __ 

Bespreking bestemmingsplan 

Met de voorzitter van de proj ectgroep bestemmingsplan, mevr. E. Kokx-van 
Aalsburg van de Dienst Bouwen en Wonen, is op 11 april de eerste afspraak ge
maakt voor hervatting van her overleg over het re ontwerpen bestemmingsplan 
voor deze wijk. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst waarop het bestem
mingsplan werd besproken. Het ui tgangspunt voor het bestemmingsplan is het 
behoud van het (woon)karakter van de wijk. Behoudens de door de gemeente 
overgenomen suggesties blijft er een aantal verschilpunten omtrent de ontwik
keling van de wijk. Naar aanleiding van het verslag van de projectgroepverga
dering zal er een gesprek plaatshebben met de wethouder VRO. 
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Werkgroep Meyerskade & 

Uhlenbeckkade 
Deze werkgroep stelt zich tot doel 
de kwaliteit van de woonomgeving 
van de in haar naam genoemde stra
ten te handhaven. Dit is met name 
nodig omdat er plannen zijn om een 
nieuwe bus/fiets brug over het Rijn
Schiekanaal te bouwen ter hoogte 
van de van Vollenhovenflat. De bus 
zal dan door de Meyerskade en over 
die brug gaan rijden om de te bou
wen wijk Roomburg te bedienen. 
Dit is niet in het belang van de be
woners van de Meyerskade en de 
Uhlenbeckkade, die door de werk
groep vertegenwoordigd worden. 
Onze activiteiten bestaan momen
teel uit: 

cont inue goed geïnformeerd blij 
ven over de ontwikkeling van de 
plannen van de gemeente. 
indienen van schrifte lijke bezwa 
ren. 
doen van schriftelijke voorstellen 

aan de gemeente, die in ons be 
lang zijn. 
contacten onderhouden met de 
wijkvereniging Meerburg. 
vertegenwoordiging van de 
Vereniging bij de vergaderingen 
van de commi11ie beroeps- en 
bezwaarschriften in zaken d ie de 
brug erJof buslijn betreffen. 
analyse concept bestemmingsplan 
en daarop commentaar leveren. 

Het functioneren van de werkgroep, 
d ie bestaat uit 4 à 5 personen, is 
reeds enige tijd niet optimaal. Bij de 
komst van het definitieve bestem
mingsplan zal de werkgroep op
nieuw tot leven worden gewekt. 
De werkgroep kan nog wel enkele 
actievelingen gebruiken: neem hier
toe contact op met Jeroen 
Oorsprong (telefoon 122998) 

Werkgroep 
Communicatie 
Wat U nu in handen heeft is het 
jongste produkt van de werkgroep 
communicatie. Naast de krant wer
den in de afgelopen tijd ook nieuws
brieven en een folder geproduceerd. 
Het is de bedoeling om minimaal 
drie keer per jaar de wijkkrant te la
ten verschijnen. Daarvoor hebben 
wij de hulp van de wijkbewoners 
hard nodig. Heeft U aardige sugges
ties, teksten ,foto's of tekeningen, 
maar ook kritiek, kom er dan mee. 
Ook de kinderen kunnen hun bijdra
ge leveren. 
Voorlopig heet deze krant nog De 
Wijkkrant. naar een idee van onze 
secretaris, maar we kunnen best een 
nog originelere naam gebruiken. 
Stuur ons suggesties: wie een leuke 
naam bedenkt wordt beloond met 
een overheerlijke 'wijktaart'. Het 
contaetadres is: Jos versteegen, 
Zoeterwoudsesingel 39, tel. 130388. 

Werkgroep Zeemanlaan 
De komst van een rouwcentrum in 
het Zikzeepand aan de Zeemanlaan 
is van de baan. Als we het persbe
richt van de gemeente mogen gelo• 
ven, hebben de inspanningen van de 
Werkgroep Zirkzeepand Zeemanlaan 
hiertoe een belangrijke bijdrage ge
leverd . 

De Werkgroep Zirkzeepand 
Zeema nlaan is opgericht naar aanlei
ding van de bekendmaking in no
vember 1994 van de plannen om een 
rouwcentrum te vestigen in het bin
nenkort vrijkomende bedrijfspand 
van de firma Zirkzee. De werkgroep 
wil bewerkstelligen dat de bestem
ming en het gebruik van het 
Zirkzeepand zoveel mogelijk over
eenstemmen met de wensen van de 
omwonenden. En dat betekent: géén 
rouwcentrum. Dat bleek uit de ant
woorden op de enquete die de werk
groep in januari bij haar eerste infor
matiebulletin onder de omwonen
den ve rspreidde n. De bezwaren van 

de omwonenden waren deels gericht 
tegen de pure overlast, vooral de 
parkeerdruk. Ruim tweederde van de 
respondenten verwachne dat het 
rouwcentrum een aantasting zou be
tekenen van het karakter en de sfeer 
van de wijk, en van het speelklimaat 
voor de kinderen en dergelijke. De 
werkgroep heeft mede namens de 
wijkvereniging een brief gestuurd 
aan het College van Burgemeester en 
Wethouders en aan de leden van de 
Gemeenteraad, om duidelijk te ma
ken dat er in de buurt grote bezwa
ren leefden tegen de vestiging van 
het rouwcentrum. 

De hoop op een betere uitkomst 
nam toe toen begin maart bleek d at 
de firma Luba, die nu haar hoofdkan
toor boven Zirkzee heeft, het pand 
óók graag wilde kopen, om het ver
volgens weer gedeeltelijk te verhu
ren. Daarvoor zijn inmiddels verschei
dene belangstellenden, o.a. de d ro
gisterij Harteveld en de ABN-AMRO-

bank, die nu tegenover het pand zijn 
gevestigd. De firma 't Statenhuys 
Holding (van het rouwcentrum) 
claimde echter nog steeds het recht 
om het pand te kopen. Na enig juri
disch getouwtrek - en een kennelijke 
koerswijziging van B&W - is het pleit 
e<hter beslist ten nadele van het 
rouwcentrum. 

Dat is natuurlijk niet de 'overwin
ning' van de werkgroep; we mogen 
echter wel veronderstellen dat het 
groeiende verzet in de buurt en de 
daardoor dreigende vertraging voor 
de plannen voor het rouwcentrum 
heeft bijgedragen tot het scheppen 
van een 'gunstig klimaat'. 
De werkgroep zal ook de ontwikke
ling van de nieuwe plannen kritisch 
blijven volgen, maar streeft daarbij 
naar een goed overleg met de ge
meente en de betrokken onderne
mers. 
Voor nadere informatie: Henk 
Pauwels, t elefoon 120592 
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GROETEN & FRUIT 

elke dag vers 

Van ' t Hoffstraat 12 
Telefoon 146831 

telefoon 124574 

F.]. W. RAAP HORST & ZN. 
Brood- en Banketbakkerij 

Voor als het echt lekker moet wezen 

van 't Hoffstraat 21 - Leiden - Telefoon 12 36 95 

H et gehele jaar door 
vers hoUands lamsvlees 
VAN 'T HOFFSTRAAT 9 LEIDEN TELEFOON: 071-126738 

E. Roodnat - Schreurder FB 

BELASTINGAANGIFTEN 

De Mey van Streefkerkstraat 44 

2313 JP Leiden 
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J Cobetstraat 60 
Tel. 122486 .,. 

lloor 
levensmiddelen -

Delicatessen -
wijnen - etc. 

Elke w eek diverse 
aanbiedingen 

tel.: 0 1 7 - 1 41002 
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Werkgroep 
Kamerlingh 
Onnesplein 

Werkgroep Groen 

De herinrichting van het Kamerlingh 
0 nnesplein is voor de wijkvereniging 
op een teleurstelling uitgelopen. Het 
plan BallieuK kon geen genade vin
den in de ogen van de gemeente 
omdat het te duur zou zijn. Het blijft 
naar onze mening een gemiste kans 
om dit plein, een Leids visitekaartje 
voor de reizigers die hier arriveren, 
een kwaliteitsimpuls te geven. 
Overigens is inmiddels het ontwerp 
van de bewaakte fietsenstalling d ie 
op het plein gebouwd gaat worden 
vrijgegeven. Het gaat om een voor
ziening die bijna een half miljoen 
gulden gaat kosten. Helaas is de me
ning van de vereniging over die stal
ling niet gevraagd. De fietsenstal
ling is zeer nuttig, maar wordt wel 
erg groot en hoog. 

De w erkgroep Groen houdt zich be
zig met het groen in de wiJk in de 
meest brede zin. Dat betekent dat de 
werkgroep reageert op stedelijke 
nota's die van invloed kunnen zijn op 
de w ijk. De afgelopen jaren is daar
om gereageerd op de Bomennota en 
op de nota 'Leiden, een boomgaard 
van kennis'. 
Gepleit is in dat kader voor het opne
men van de Uhlenbeckkade en de 
Meyerskade in de ecologische route 
vanuit het veenweidegebied. 
De werkgroep is nauw betrokken bij 
de totstandkoming van het bestem
mingsplan. Het hoeft geen betoog 
dat in dat verband zeer nauwkeurig 
naar het groen gekeken wordt. De 
werkgroep is alert als er gebouwd 
wordt in de wijk. Hoe wordt er met 
het groen omgegaan. Komt er ver
vangend groen als er gebouwd moet 
worden. 
Ook herbeplanting daar waar bomen 
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verdwenen zijn in de straten heeft de 
aandacht. 

Verkeer 
De toename van verkeersdrukte 
wordt met argusogen gevolgd. Even
tueel worden voorstellen gedaan aan 
de dienst milieu en beheer om het 
groen beter te beschermen. Zo zijn 
langs een deel van de Lorentzkade 
paaltjes geplaatst om vernieling van 
het gras en de rozenborder door 
auto's te voorkomen. 
Begin 1995 zijn ideeën aangedragen 
voor het wijkbeheersp lan voor de 
buurt. Genoemd zijn onder meer. het 
herstel van het heemtuinkarakter 
van de middenberm van de Lammen
schansweg; het planten van eKtra bo
men aan de Van der Waalsstraat. 
langs het Zeemanplantsoen en aan 
de Kanaalweg; een betere groenaf
schelding van het Cronesteinpark ter 
hoogte van de nieuwe afritten. 
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10 RITTENKAARTEN 

Ook voor 

Moederdag hebben 

wij kadobonnen 

BRUINTJE BEER 

Aanbieding voor t O ritten kaarten 
gelden van 8 t/m31 mei 1995 

GEZICHTS 
BRUINER 

voor 15 min. 
On•• 3 lwik• .. 1ichts• 
brulner met comforto

belo fo.....,;I 
geen /125,· 

maar/110,-
11 de keer gratis 

SNELBRUINER 
28 ...tlectielampen + 
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geen /125,-
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/110,-
11 de keer gratis 

SUPERSNEL-
BRUINER 

3S reflectWompen + 
4~ 
geen /175,· 

maar /150,-
11 de keer gratis 

Hier vindt U: 
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v.d. Waalsstraat 19, 2313 VB Leiden. tel: 071-134456 (Professorenwijk) 
Openingstijden: Ma t/m vrij. 10.00 - 22.00 Zat en zon. 11 .00 - 16.00 



Rien Kuzee, wijkbeheerder 

,,We willen de zaken graag in overleg gaan aanpakken•• 
Wijkbeheer moet een democratisch proces worden, waar zo-

veel mogelijk bewoners in worden betrokken. ,.Als de 
mensen zelf kunnen meedenken over hun wijk, over 
de indeling van een plansoentje, de aanleg van een 
speelplaats, het plaatsen van een bankje, dan zijn ze 
veel meer betrokken bij wat er in de wij k gebeurt. En 
dan zal het aantal klachten dat bij wijkbeheer bin-

nenkomt ongetwijfeld verminderen." Rien Kuzee, 
de beheerder van Stadsdeel Zuid, waar ook de 
Professoren- en Burgemeesterswijk onder vallen, 

hoopt dat wijkbewoners zelf met plannen komen 
die de leefbaarheid van hun wijk kunnen bevorde

ren. 

.. we beseffen dat dat niet zo makkelijk zal gaan, om
dat veel mensen niet precies weten wat ze willen. En 

dan zijn er natuurlijk nog tegenstrijdige belangen. 
De een wil graag wat speeltoestellen voor zijn kin

deren in de buurt, maar iemand anders geeft de 
voorkeur een bankje in een mooi aangelegd 

plantsoen. Toch is het belangrijk dat de 
bewoners gaan aangeven wat zij graag 
in hun wijk wilen zien. De wijkvereni
ging kan daarin een belangrijke rol 
spelen. We kunnen natuurlijk zelf een 

plan maken en dat de inspraak in
gooien, maar we doen het liever 
andersom. Bewoners zullen veel 
eerder achter hun eigen plan gaan 
staan. Eigenlijk willen we voor 1996 
al iets van de bewoners horen." 
Rien Kuzee en zijn mannen opere
ren sinds anderhalf jaar vanuit de 
keten van de buitenopslag van de 
afdeling Groen, bij De Bult in 
Roomburg, vlak langs het kanaal. 
Bij de reorganisatie van het wijk
beheer is Leiden eind 1993 ver
deeld in vier overzichtelijke ge
bieden. Wijkdeel Zuid is veruit 
het grootste gebied; het stads
deel loopt van de Haagweg in 
het westen tot aan de Hoge 
Rijndijk in het oosten en strekt 
zich naar het zuiden uit tot 
Zoeterwoude-dorp. ,.Het ge
bied is inderdaad groot, maar 
we doen niet alles zelf. Een 
hoop werk, zoals het maaien 
van gras, wordt uitbesteed. Wij 

hebben daar de mensen en de 
machines niet voor en het is vaak 

voordeliger om dan een bedrijf in 

'I 

te schakelen", vertelt Kuzee. Het wijkbe
heer in stadsdeel drie zal in de nabije toe
komst centraler in de wijk gaan zitten, 
waarschijnlijk aan de Boshuizerlaan. 

Gele autotjes 
Het onderhoudsteam van Rien Kuzee is 
regelmatig in de wijk te signaleren. 
iedereen kent de kleine gele autotjes. De 
medewerkers, ook wel omgevingsvaklieden 
genoemd onderhouden het groen, ze ver
r ichten reparaties aan wegens, fietspaden 
en trottoirs en ze vegen de straat schoon. 
"Soms verwachten de mensen meer van 
ons. Als er rommel ontstaat bij wijkverza
melcontainers omdat mensen er van alles 
naast zetten is dat niet onze verantwoorde
lijkheid, maar die van de reinigingsdienst. 
We zijn natuurlijk wel bereid onze collega's 
er op aan te spreken zodat er iets aan 
gedaan wordt", zegt Kuzee. 
Sommige mensen klagen dat de gemeente 
het onkruid te veel zijn gang laat gang in 
de wijk, waardoor het ook in netjes aange
legde tuinen makkelijker kan oprukken. 
" Dat heeft diverse oorzaken. In de eerste 
plaats is niet al het onkruid lelijk. We halen 
dus niet alles weg. In de tweede plaats ge
bruiken we geen bestrijdingsmiddelen, 
want die zijn slecht voor het milieu. Dat be
tekent wel veel meer w erk om alles weg te 
schotelen. Er is wel een onkruidborstelma
chine, maar die moeten we delen met wijk 
vier dus die is maar om de week beschik
baar. We doen ons best om alles bij te hou
den, maar op een gegeven moment houdt 
het natuurlijk op." Wijkbewoners kunnen 
eventueel de helpende hand toesteken en 
zelf ergerlijk onkruid rond hun huis verwij
deren . .. We hopen te bereiken dat bewo
ners zich verantwoordelijk voelen voor hun 
buurt. Als we een goede relatie met de 
mensen kunnen opbouwen gaan dat soort 
zaken vanzelf. Neem bijvoorbeeld de veeg
machine. Als bewoners weten wanneer de 
machine langskomt kunnen ze bijvoor
beeld hun auto weghalen. Dan kan de ma
chine netjes langs de stoeprand vegen en 
kunnen de vegers hun werk beter doen", 
aldus Kuzee. 

Verkeersslagader 
Sitterlaan en Burgravenlaan doorsnijden de 

Professoren- en Burgemeesterswijk als een 
grote slagader. De bewoners vragen zich 
soms af waarom op de Burggravenlaan 
mooie bloembedden op de middenberm 
mogelijk zijn en de Sitterlaan het met grau
we struikjes moet doen, waar de vallende 
bladeren tussen blijven zitten. ,.Dat heeft 
alles te maken met de bomen op de mid
denberm van de Sitterlaan. Die nemen zo
veel licht en voedingsstoffen weg dat er 
vrijwel niets anders kan groeien. We zou
den best wel iets fleurigers willen uitpro~ 
ren, maar de kans op succes is niet erg 
groot", voorspelt Kuzee. 
Volgens de wijkbeheerder gaat de ge
meente tegenwoordig veel gestructureer
der te werk. ,.Er is een bomennota geko
men waardoor de bomen nu veel beter 
worden beschermd. En er is ook een speel
ruimteplan in de maak. Deze wijk heeft 
een tekort aan speelmogelijkheden voor de 
jeugd, dat is duidelijk. Hopelijk kunnen we 
daar in de komende jaren iets aan gaan 
doen. Het probleem is dat speelvoorzienin
gen duur zijn. Bij een simpele wipkip moet 
je al denken aan een bedrag met drie nul
len. Dat geld zal ergens vandaan moeten 
komen." 
Wijkbeheer in Stadsdeel Zuid is telefonisch 
bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 
16.00 uur, tel. 071-167615. Het secretariaat 
is bereikbaar op tel. 071 -167602. 

In de Rijndijkbuurt en de Pto
fessoren- en Bun;emeesters
w ijk is regelmar,g een veeg
ploeg van dtie man aanwezig 
om het vuil op de Jtraten re 
verwijderen. Deze ploeg heeh 
een eigen ver•nrwoordelijk
heid om gedurende het gehP• 
Ie jaar dp wijk ' toonbaar' te 
houden. 



Referendum gewonnen, maar wat nu met 
het Koninlijk Militair Invalidentehuis? 
De Leidse kiezers hebben met een dui
delijke refendumuitslag de serre en de 
eeuaal van het Koninklijk Militair 
Invalidentehuis aan de Burggraven
laan behoed voor sloop. Maar hoe 
moet het nu verder? Volgens Eva 
Biesheuvel van de Stichting tot Be
houd van het KMI is de kans groot dat 
de Leidse dierenarts Maarten Moens, 
die nu aan het Plantsoen zit, zijn in
trek neemt in dit leegstaande gedeel• 
te. Maar ook een restaurantbedrijf 
heeft belangstelling. De bewoners van 
het hoofdgebouw zitten in iedere ge• 
val goed: zij hoeven straks nauwelijks 
een poot te verzetten als ze een ziek 
dier hebben of uit eten willen gaan. 
Het geschikt maken van eeuaaVserre 
vergt een investering van omstreeks 

100.000 gulden. Het is niet duidelijk of 
eigenaar Van der Plas, die zo graag 
had willen slopen en appartementen 
had willen bouwen, straks als verhuur
der zal optreden of tot verkoop zal 
overgaan. 

Hoewel het referendum gewonnen is 
en het bestemmingsplan dus niet 
wordt aangepast ten behoeve van 
nieuwbouw neemt de Stichting geen 
enkel risico. Zowel de sloopvergunning 
als de bouwvergunning die de ge• 
meente al aan van der Plas had ver
leend zullen worden aangevochten, 
ondanks het feit dat de projectontwik
kelaar er niets meer mee kan doen. 
Voor de gemeente Leiden, die niet 
echt gelukkig was met de acties van de 

Stichting, zit hier mogelijk nog een po
sitief aspect aan: als het beroep tegen 
de bouwvergunning gegrond wordt 
verklaard hoeft er wellicht geen scha
devergoeding aan Van der Plas te wor
den betaald. En dat S<heelt dan weer 
twee en een half miljoen gulden. Maar 
dit is nog lang niet zeker. 

Vast staat de de bomen in de tuin van 
het KMI gered zijn. De drie platanen, 
drie haagbeuken, de Amerikaanse eik, 
de vier esdoorns. de drie iepen en de 
linde blijven 'longen van onze wijk'. 
Als Van der Plas had mogen bouwen 
waren er maar vier bomen blijven 
staan. Een gevoelig verlies in een ge
bied dat toch al arm aan groen is. 

fi~ 
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Van Harteveld 
Van 't Hoffstraat 7 
2313 SM Leiden 
tel.: (071) 122210, fax (071) 123577 

[m ffl] Drogisterij-Parfumerie-Reform 

W.J. VAN HARTEVELD 
Zeemanlaan 37 · 2313 SV Leiden 

Telefoon (071) 12 35 77 

Een peuterspeelgroep 
minder in de wijk? 
Nog slechts enkele maanden zal peu• 
terspeelgroep Speenkruid gebruik 
kunnen maken van het klaslokaal in de 
Burggraaf• LorenUS<hool aan de Op
penheimstraat. Door bemiddeling van 
de gemeente betrokken de peuters 
zo'n anderhalf jaar geleden dit lokaal 
als t ijdelijke noodbehuizing. Hoewel 
de samenwerking met de S<hool uitste• 
kend is, bleven de peuterleidsters ui• 
teraard steeds actief zoeken naar een 
geS<hikte permanente ruimte in de 
wijk. Advertenties werden geplaatst 
en opgehangen. brieven verstuurd en 
huis aan huis verspreid, gebouwen en 
instellingen werden benaderd. Af en 
toe leek het erop, dat de pogingen 
succes zouden hebben, maar even 
vaak liepen de onderhandelingen op 
niets uit. Ook de gemeente kan geen 
hulp meer bieden ..... 
Bij peuterspeelgroep Speenkruid ko
men 2 x 12 kinderties 2 x per week in 
een huiselijk gemaakte ruimte een 
ochtend naar hartelust spelen met het 
van natuurhJke materialen gemaakte 
speelgoed. (De autootjes zijn van hout. 
evenals de dieren van de boerderij; de 
poppen z,jn van wol en katoen; de 
pannetjes van metaal en het serviesje 

van porselein). Ze S<hommelen op de 
rug van het oude, geduldige houten 
paard en luisteren graag naar het ver• 
haaltje. Er is sap en koekjes en vele 
liedjes! Ze mogen helpen deeg kneden 
voor het bakken van brood (of peper• 
noten of palmpaashaantjes) of samen 
met een leidster de bloemen vol zorg 
in een vaas zetten enzovoorts. 
Op de jaartafel mogen de kinderen uit 
de natuur meegebrachte schatten 
neerleggen: een takje wilgekatjes in 
het voorjaar; bloemen en schelpen in 
de zomer, kastanjes in de herfst en in 
de winter misschien wel een mooie 
steen. Ook de leidsters zorgen ervoor. 
dat de jaartafel het hele jaar door op 
aantrekkelijke wijze de natuur buiten 
een beetje binnen brengt. 
Peuterspeelgroep Speenkruid, bestaat 
al 20 (!) jaar in deze wijk. Wat zou het 

.jammer zijn als er aan dit alles een ein
de zou komen doordat er geen ge
schikte ruimte gevonden kan worden. 
Wie een ruimte (of een goede tip) 
weet , wordt dan ook dringend ver• 
zocht contact op te nemen met één 
van de leidsters (telefoon 07 1-216005 / 
170325) of een peuterouder (telefoon 
071 • 146173). 

Wist u dat bij u in de buurt een 
kunstzinnig centrum is? 
enwel ... de Zonneboom 

Wij hebben een goed programma te 
bieden met cursussen zoals: 
schilderen/tekenen, boetseren. 
muziek, zomerschildercursussen in 
De Peel en Texel, zang. beweging, 
drama, meubelmaken, smeden. etc. 

Dit gebeurt in verschillende sfeervo lle werkruimten. begeleidt 
door vakkundige docenten! Wilt u meer weten? 

Op 10 juni a.s. organiseren wij een Open Dag van 11 tot 16 uur. 
U kunt ook ons nieuwe programmaboekje aanvragen. Of gewoon 
bellen, telefoonnummer 071 . 123137 

De Zonneboom De Laat de Kanterstraat 5 2313 JS Leiden 

Tankslag Il 
in Leiden 
Leiden is toe aan Tankslag ll. Het gaat 
natuurlijk niet om de zoveelste her• 
denking van een feit uit de tweede 
wereldoorlog, maar om de hernieuw
de strijd tegen de milieuvervui lende 
ondergrondse olietanks. In de 
Professoren- en Burgemeesterswijk 
zijn er nog wel een aantal te vinden. 
In de zestiger jaren, toen centrale ver• 
warming net in zwang kwam, beslo
ten sommige bewoners op dit systeem 
over te gaan. De ketel werd in de be
ginperiode echter gestookt met olie, 
hetgeen ondergrondse olietanks 
noodzakelijk maakte. Meer dan dertig 
jaar later bestaan er alleen nog maar 
gasketels, en roesten de niet meer ge· 
bruikte tanks weg in de grond, waar 
ze ernstige olievervuiling kunnen ver• 
oorzaken. De eerste Tankslag was niet 
afdoende, omdat indertijd de tanks 
niet inwendig zijn gereinigd. 
Daardoor kunnen er nog steeds olie• 
resten in de tank zitten, ook al is deze 
gevuld met zand. Vrijkomende olie 
belemmert de groei van planten. 
zorgt voor stinkende kruipruimten en 
kan zelfs het drinkwater vervuilen. 
Meedoen aan Tankslag Il is voor eige
naren van ondergrondse tanks ver
plicht. Zij hebben hun tanks in een 
eerder stadium al moeten aanmelden 
bij de gemeente. De gemeente heeft 
een contract afgesloten met een er• 
kende saneerder van tanks, het bedrijf 
Milieutec. Daardoor kan relatief goed· 
koop de tank onschadelijk worden ge• 
maakt. Reinigen en vullen met zand 
kost 905 gulden, inclusief vooronder
zoek, reinigen en verwijderen 1557 
gulden. Het gaat om standaard tanks 
met een inhoud van 3000 liter. Zelf 
een saneerder in de arm nemen kan 
ook, maar dat is veel duurder. 
Het is mogelijk dat iemand niet weet 
dat er een tank in zijn tuin zit . De tank 
verraadt zijn aanwezigheid echter 
door een vul punt en ont luchtingslei
dingen, die boven de grond uitsteken. 
Voor informatie over Tankslag Il kan 
contact worden opgenomen met de 
afdeling milieu van de gemeente 
Leiden: tel. 167501, 167544 of 167554 
(Suzan Knipp). t 
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Reorganisatie van klub- en buurthuiswerk 

Zoals u misschien wel weet heeft er 
een reorganisatie plaatsgevonden in 
het klub- en buurthuisgebeuren in 
Leiden. Per 1 januari zijn SKIL (de 
overkoepelende organisatie van het 
sociaal-kultureel werk in Leiden). de 
Stichting Welzijn en de vrijwilligerscen
trale gefuseerd tot een nieuwe stich
ting: de Leidse Welzijnsorganisatie 
(LWO). Tegelijk met de fusie is er een 
begin gemaakt met een nieuwe vorm 
van klub- en buurthuiswerk. 

Hoe ziet de nieuwe organisatie eruit? 
Leiden is verdeeld in vier stadsdelen, 
dezelfde stadsdelen die de Dienst 
Milieu en Beheer van de gemeente en 
de politie hanteren. Een stadsdeel 
bestaat uit verschillende wiJken waar 
de buurthuizen in staan. 
Naast deze stadsdelen is er nog het 
stedelijk buro. Dit buro is verantwoor
delijk voor het werk dat niet aan een 
speciale wijk of stadsdeel gebonden is 
(bijvoorbeeld stedelijk jongerenwerk 
en stedelijke projekten). 
Ook is er een centraal buro waar de 
afdeling personeelszaken, de adminis
tratie en het secretariaat zijn onderge
bracht. 

Het klub- en buurthuiswerk 'nieuwe stijl' 
zal er op gericht zijn om problemen die 
er binnen een wijk worden gesigna
leerd op te lossen. Dit zal zoveel moge
lijk in nauw kontakt moeten worden 
gedaan met wijkbewoners en instanties 
binnen de wijk. Een deel van het werk 
zal door projektmedewerkers worden 
gedaan. Deze worden voor de duur van 
een projekt ingezet. In stadsdeel zuid 
(waar de Burgemeesters- en 
Professorenwijk en de Aijndijkbuurt in 
liggen) is Hen van Leeuwen de stad
deelmanager. Hij is 'hoofd' van het 
stadsdeel en als zodanig eindverant
woordelijk voor het reilen en zeilen van 

de buurthuizen. Er moeten wijkplat
forms worden opgericht (bestaande uit 
wijkbewoners) die over de plannen van 
aanpak (die de stadsdeelmanager gaat 
schrijven) kunnen adviseren. 

Buurtwerker 
In de Burgemeesters- en Professo
renwijk en de Rijndijkbuurt is Anja van 
Denzen de buurtwerker. Naast deze 
wijken werkt zij ook in Tuinstadwijk en 
Vreewijk. Zij is te bereiken in buurthuis 
Cornelis Joppensz. 
De voornaamste taak van de buurt
werker is het onderkennen van 
behoeften en/of problemen in de wijk 
om vervolgens samen met buurtbewo
ners naar een passende oplossing te 
zoeken. In samenwerking met het 
buurthuis kunnen naar aanleiding van 
signalen en wensen van de buurtbe
woners aktiviteiten worden opgezet. 
Verder onderhoudt de buurtwerker 
kontakt met de wijkvereniging, bewo
nerskommissies. etcetera. 
Hel werk van de buurtwerker is dus 
niet zozeer verbonden aan het buurt
huis, maar is vooral gericht op de wijk. 

Exploitant 
Marianne Zweekhorst is exploitant in 
buurthuis Cornelis Joppensz. Het werk 
van de exploitant richt zich op alles 
wat zich binnen het buurthuis afspeelt. 
De exploitant is onder meer verant
woordelijk voor de uitvoering van het 
zakelijk gedeelte, barbeheer, onder
houd van gebouw en inventaris, etc. 
Daarnaast is de exploitant aanspreek· 
punt voor de bezoekers en onder
steunt de vrijwilligers en uurdocenten. 
Marianne is ook exploitant in buurthuis 
Matilo, wat betekend dat zij niet altijd 
in Cornelis Joppensz te bereiken s. 

Congierge 
De congierge in Cornelis Joppensz is 

Peter Vermeer. Hij 
is al vier iaar con-
gIerge In Cornelis 
Joppensz. In de uit
oefening van zijn 
taken is. zoals hij 
zelf zegt, niet veel 
verandering geko-
men vanwege de 
reorganisatie. Wel 
is hij nu zelfstandi
ger. Dit komt vooral 
door de wisselin
gen van de overige 
mensen in het 
buurthuis: er is een 
coördinator wegge
gaan die 20 uur 
werkte en er is een 
exploitant voor 12 

PROGRAMMA BUURTHUIS CORNELIS JOPPENSZ 
Maandag: quilt (29 mei) 9.30 - 11 .30 

callanatics 13.00 - 14.00 
engels gevorderd 19.15 - 20.15 
engels beginners 20.15 - 21 .15 
aquarel 20.15 - 22.15 

Dinsdag: muziek op schoot 9.15 - 10.1 5 en 10.30 . 11 .30 
naailes 9.30 - 11 .30 
frans conv. 13.00 - 14.00 
frans gevorderd 14.00 - 15.00 
bridgemiddag 13.30 - 16.30 
technika 1 O 18.30 - 20.00 
naailes 20. 15 - 22.15 
koor 20.00 - 21 .30 

Woensdag: kinderclub 13.45 - 15.00 en 15.30 - 16.45 
jazzdance 19.15 - 20.15 

Donderdag: naailes 9.30 - 11 .30 en 20.30 - 22.30 
Vrijdag: tekenles kind 15.1 O - 16.25 en 16.30 - 17.45 

kookgroep 17.00 - 19.00 
De kursussen eindigen eind juni. Begin september beginnen we weer 
met nieuwe kursussen. U kunt zich inschrijven vanaf half augustus in 
het buurthuis. Let op het programma in de volgende buurtkrant! 

uur voor in de plaats gekomen. Geen buurthuiskrant meer, maar buurtkrant 
Met het verschijnen van deze buurtkrant zult u 
van Cornelis Joppensz geen buurthuiskrant meer 
ontvangen. De mensen in het buurthuis vinden 
het belangrijk samen te werken met andere orga
nisaties in de wijk, iets wat trouwens ook de nieu
we organisatie LWO voor ogen staat. Nieuws 
over het buurthuis zult u dus voortaan vinden in 
de buurtkrant!! 

Huishoudelijk medewerkster 
Ook de huishoudelijk medewerkster in Cornelis 
Joppensz is nog steeds dezelfde als voor de 
reorganisatie: Petty van Duyvenboden. 

Wanneer zijn er nu mensen in he t buurt
huis? 
Marianne: 

Peter: 
Petty: 

Anja: 

maandag-, woensdag- en donder 
dag morgen 
dinsdag, woensdag en vrijdag 
maandag-, dinsdag-. donderdag
en vrijdagmorgen 
maandag, dinsdag en woensdag 

Callanatics 

In buurthuis Cornelis Joppensz wordt callana
tics gegeven op maandag van 13.00 - 14.00 
uur. Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen 
over. Wilt u voor de vakantie nog even snel wat 
doen aan dat buikje kom dan langs en maak 
kennis met deze leuke vorm van bewegen. De 
bijeenkomsten lopen tot eind juni onder des
kundige leiding van de docente Hennie Roest. 

Ook reacties of artikelen van o.a. bewonersver
enigingen, ouderwerk of speeltuinverenigingen 
zijn in deze krant welkom. 

Magie the gathering 
tournament 

Op hemelvaartsdag 25 mei 1995, wordt in het 
buurthuis een Magie the gathering tournament 
gehouden. Op het toernooi mogen alleen kaar
ten uit de Revised Edition gebruikt worden -
met uitzondering van ante kaarten-. Tevens is 
er een ruilbeurs en verkoop van Magie trading 
cards. Het buurthuis is om 10.00 uur open. Het 
tournament begint om 11.00 uur en de Grand
Melee om 13.00 uur. Inschrijving en entree 
f 5,50. Inschrijving en informatie op telefoon
nummer 071 - 313 069. 



1Een Boomgaard van Kennis1 

Op het voor-ontwerp-struc
tuurplan Een Boomgaard 
van Kennis van augustus 
1993 van Burgemeester en 
Wethouders, is door de 
Vereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk uitge
breid gereageerd. In augus
tus 1994 heeft B&W het in
spraak verslag vastgesteld. 
Op ons aandringen is de 

mogelijkheid van bebou
wing van het sportpark 
Roomburg vervallen. Ten 
aanzien van de vele andere 
door B&W geformuleerde 
voornemens, heeft het 
College zich het recht voor
behouden deze te verwe
zenlijken. Het gaat dan bij
voorbeeld om de genoem
de brug over het kanaal, 

--------------------, AANMELDINGSKAART 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Profes
soren- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie be
draagt/ 15,00 en kan worden overgemaakt op rekening
nummer 55.67.659 van de Postbank onder vermelding 
van Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. 
Deze kaart zenden aan de secretaris, R. Stokkel, De 
Sitterlaan 43 
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intensivering van bedrijven 
rond de wijk en het moge
lijk maken van een nieuwe 
noord-zuid route via de 
Kanaalweg. 

In onze reactie van septem
ber 1994 hierop hebben wij 
met klem onze bezwaren 
tegen een extra brugver
binding herhaald, vastge-

steld dat begrenzing van 
de bedrijfsterreinen rond 
de wijk noodzakelijk is en 
aangedrongen op handha
ving van het huidige karak
ter en profiel van de 
Kanaalweg. Het wachten is 
nu op behandeling van het 
structuurplan in de ge
meenteraad. 

De volgende Wijkkrant verschijnt half augustus. De in
zendtermijn van kopy sluit op 15 juli a.s. Wij verwach
ten veel reacties omtrent de inhoud, vorm en distribut ie. 
Schroom niet om uw bevindingen, commentaren en 
ideeën naar ons te sturen. Het adres is: Werkgroep 
Communicatie. Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ Leiden. 
Voor de d istributie zoeken wij, vooral in de Burgemees
terswijk en de Rijndijkbuurt, nog medewerkers die drie 
à vier keer per jaar de wijkkrant willen helpen versprei
den. Aanmelden bij Jos Versteegen, tel. 130388. 
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