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De tijd vliegt! Hier ligt alweer 
een kleurrijk Jaarverslag voor 
u van al onze activiteiten in 
2018. 
Het jaar begon met een druk 
bezocht verkiezingsdebat 
onder leiding van onze 
wijkgenoot en bekend politiek 
commentator Joost Vullings. 
Negen partijen namen elkaar 
de maat over onderwerpen 
die onze wijk bezig houden.
Eén van die onderwerpen 
was Park Roomburg. 
De gemeente voert een 
haalbaarheidsonderzoek 
uit naar een wijksportpark 
en de mogelijkheden voor 
de hockeyvereniging om 
uit te breiden. Daarover 
bestaan binnen de wijk heel 
uiteenlopende meningen.
2018 stond ook in het licht 
van het komende afscheid 
van drie leden uit het bestuur. 
Astrid van Eerden zal na vijf 
jaar bestuurswerk het stokje 
overgeven en Monica Wigman 
zal zich primair gaan richten 
op haar hoofdredacteurschap 
van De Wijkkrant. Zelf 
vertrek ik na zes jaar bestuur, 
waarvan vijf jaar als voorzitter. 
We hebben enorm veel 
tijd en energie gestoken in 

het vinden van nieuwe en 
enthousiaste bestuursleden, 
want het blijkt moeilijk om 
mensen te vinden die bereid 
zijn om dit mooie en ook leuke 
werk voor onze wijk te doen. 
Op moment van schrijven zijn 
we nog in gesprek met een 
aantal prachtige kandidaten. 
We hopen dat zij hun 
‘jawoord’ geven en dat wij hen 
tijdens de ALV aan u kunnen 
voorstellen, zodat er geen 
tijdelijk onvervulde vacatures 
zullen ontstaan.
Het afgelopen jaar hebben 
wij u van alle ontwikkelingen 
in onze wijk op de hoogte 
gehouden in een totaal 
vernieuwde Wijkkrant, 
compleet met een nieuw fris 
logo. Ook in 2019 zullen er 
weer drie dikke edities bij alle 
bewoners in de wijk op de 
deurmat vallen.
Financieel gaat het nog steeds 
goed met de wijkvereniging. 
Het financieel verslag kunt 
u bij ons opvragen en is 
beschikbaar bij de ALV. We 
hopen dat ook u komt!

Regine Scholten 
Voorzitter 

Regine
Scholten
voorzitter
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Activiteiten
van de vereniging in 2018

ja
a

rv
er

sl
ag

  /
 2

0
18

  •
 V

er
en

ig
in

g 
P

ro
fe

ss
or

en
- e

n
 B

u
rg

em
ee

st
er

sw
ij

k 

foto  RobBeurseFotografie

3



Verkiezingsdebat

13 maart

Op dinsdag 13 maart kwamen zo’n 

200 buurtbewoners naar de aula van het 

gymnasium voor een debat met negen 

lokale politici uit Leiden. Onder leiding 

van onze bekende buurtgenoot 

Joost Vullings werd er levendig 

gediscussieerd over de toenemende 

druk van woningbouw in de wijk, 

Park Roomburg en verkamering.  

De vertegenwoordigers van CDA, 

VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Partij 

Sleutelstad, SP, Groenlinks en Partij 

voor de Dieren gaven hun visies op deze 

kwesties en een enkeling uit de zaal 

mengde zich in de debatten. 
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27 aprilKoningsdag

Koningsdag is al jaren het grootste 

feest in onze wijk. Al was het weer op 

27 april 2018 wat aan de koude kant, 

toch vierden we weer met velen 

uitgebreid de verjaardag van onze 

koning. De vrijmarkt lijkt ieder jaar 

wel vroeger te beginnen. Op het 

programma natuurlijk de oudhollandse 

kinderspelen, maar ook de fanfare van 

jong K&G, activiteiten van jongeren uit 

de wijk, live muziek, Rad van Fortuin, 

het kindercircus en een DJ. Voor het 

eerst dit jaar stond het podium op 

een andere plek waardoor De Laat de 

Kanterstraat niet meer gescheiden 

werd en het podium voor iedereen beter 

zichtbaar was.
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4 mei Dodenherdenking
           in de wijk

Op 4 mei organiseerde de wijkvereniging 

de traditionele herdenking en 

bloemen- en kranslegging aan 

de Zeemanlaan. Rond de zestig 

wijkbewoners verzamelden zich bij het 

wijkmonumentje. Twee jonge kinderen 

uit de wijk (Mara en Jens) lazen elk een 

eigen gedichtje voor. Bij afwezigheid 

van voorzitter Regine Scholten hield 

Hans Turenhout (bestuurslid van de 

wijkvereniging) een aangrijpende 

herdenkingsrede, waarbij hij vertelde 

over kinderen uit zijn eigen straat die 

in de oorlog zijn afgevoerd. Bijzonder 

om zo samen even stil te staan bij de 

gebeurtenissen van vroeger. 

foto  RobBeurseFotografie
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13 juniDodenherdenking
           in de wijk

Buitenspeeldag

Op woensdag 13 juni vond voor de 

derde keer de buitenspeeldag plaats. De 

wijkvereniging organiseert deze middag 

in succesvolle samenwerking met 

kinderopvang ’t Kasteel. De vereniging 

zorgt voor vergunningen, promotieflyers 

en materiaal zoals partytenten en 

picknickbanken. ’t Kasteel zorgt voor 

spelmateriaal, begeleiding en algehele 

organisatie. Ook dit jaar was het prachtig 

weer en speelden tientallen kinderen 

met heel veel plezier buiten met de 

aangeboden spellen zoals stoepkrijt, 

korfbal, pannaveldje en bouwblokken. 

Voor alle leeftijden was er meer dan 

genoeg te doen.

foto  Karin Jansen
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2 september

Profburgbal
toernooi!

Op zondag 2 september organiseerde 

de wijkvereniging alweer voor de 

derde keer het Profb urgbaltoernooi 

voor kinderen uit de Professoren- 

en Burgemeesterswijk. Op het 

korfb alterrein van Trigon streden zes 

teams, bestaande uit klasgenoten, 

vrienden of straatgenoten, in 

twee poules om de felbegeerde 

bekers. Ouders, broertjes en zusjes 

en andere toeschouwers keken toe 

en moedigden de jongens en meisjes 

vanaf de kant aan. En met het lekkere 

weer en de zon die volop scheen, was 

het een heerlijke dag. Op het spel stond 

een kampioensbeker. Ook dit jaar 

was er weer de penaltywedstrijd. Elke 

deelnemer kon een penalty nemen 

tegen een échte keeper en de beste 

tien deelnemers gingen door naar de 

shoot-out fi nale. Het was een spannende 

wedstrijd tussen keeper en spelers 

waarbij de keeper uiteindelijk aan het 

kortste eind trok. 

Er zijn twee bloeiende leesgroepen in de 

wijk. Beide werken met een koff er van 

Probiblio, via de openbare bibliotheek. 

De eerste groep, onder leiding van 

Martien Verhagen, heeft een groep 

deelnemers waarvan de meesten 

inmiddels boven de 70 jaar zijn, maar 

ook heel actief en bij de tijd. De leden 

ervaren de bijeenkomsten als fi jne 

contactmomenten. 

De tweede kring, onder leiding van 

Carolien Polderman, heeft ook weer 

een goed jaar achter de rug, met zes 

bijeenkomsten in 2018. Er is iets 

veranderd in de samenstelling van de 

groep – en dat verliep gemakkelijk want 

er was en is nog een kleine wachtlijst. 

Vol goede moed zijn ze het nieuwe jaar 

2019 ingegaan.

Leesgroepen
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In oktober 2018 is gestart met 

Huiskamerbridge: wedstrijdbridge in 

huiselijke kring. Op een zelf gekozen 

tijdstip speel je samen met je 

bridgepartner tegen een bridgepaar 

uit de eigen wijk. Eind 2018 telde deze 

club twaalf paren: iedere maand spelen 

ze één wedstrijd van 16 spelletjes. 

Het is weliswaar een wedstrijd, maar 

de gezelligheid en het leren kennen 

van buurtgenoten was, is en blijft het 

hoofddoel. Een gehaald doel, gezien 

het enthousiasme van de deelnemers. 

Aanmelden via huiskamerbridge@

profburgwijk.nl.

Huiskamer
bridge

In 2018 nam Sjaak Koehler het stokje 

over van Frits Quadekker als het gaat 

om de coördinatie van de uitleen van 

materialen die de wijkvereniging in 

bezit heeft en die ieder lid gratis mag 

lenen voor buurtgerichte activiteiten. 

Samen met andere vrijwilligers zorgt hij 

ervoor dat deze uitleen goed verloopt: 

uitgeven, controleren en innemen en 

weer netjes opslaan. In 2018 zijn de 

picknicktafels, statafels, partytenten, 

geluidsinstallaties weer volop uitgeleend 

voor een hele reeks straatfeesten en 

andere leuke gebeurtenissen, zoals de 

buitenspeeldag en de opening van de 

vernieuwde speeltuin aan De Meij van 

Streefkerkstraat. 

Uitleenmaterialen

foto  RobBeurseFotografie
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Duurzame 
activiteiten

Ti jdens de ALV van 2018 ontstond 

een Werkgroep Duurzaam en deze 

organiseerde in 2018 verschillende 

activiteiten in en rond de wijk. De 

eerste concrete actie was het uitdelen 

van bloembollen om geveltuinen 

en boomspiegels te vergroenen. 

Daarnaast agendeerde de werkgroep 

de voorbereidingen voor de eerste 

energie-safari, een onderzoek naar het 

plaatsen van fruitbomen aan de Singel 

en het zoeken naar mogelijkheden om 

verduurzamen binnen een beschermd 

stadsgezicht te optimaliseren. 

Voor de communicatie met de wijk 

maakte de werkgroep gebruik van 

bestaande middelen. Naast een 

pagina ‘duurzaamwijzer’ op de website 

van de wijkvereniging was er ook in 

De Wijkkrant volop aandacht voor 

duurzame initiatieven. 
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De wijkvereniging werkt samen met 

Ouderencontact Profb urgwijk. Deze 

zelfstandige organisatie informeert de 

ouderen in de buurt over activiteiten 

en voorzieningen via nieuwsbrief en 

Wijkkompas, organiseert activiteiten 

voor ouderen en maakt zich sterk voor 

kwalitatief goede ouderenwoningen in 

de wijk. In 2018 zijn hierover diverse 

gesprekken gevoerd met de gemeente. 

Ouderencontact stelt een eigen 

jaarverslag en jaarrekening op 

en informeert geïnteresseerden via 

de eigen nieuwsbrief en website 

www.ouderencontactprofb urgwijk.nl.  

Bloeiend 
Ouderencontact

foto  RobBeurseFotografie
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Ontwikkelingen
in de wijk

foto  RobBeurseFotografie
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De gemeenteraad van Leiden 

heeft in het ‘Contourenplan 

buitensportaccommodaties’ 

opgenomen dat de hockeyvereniging 

Roomburg moet worden verplaatst 

naar De Vliet. Dit paste ook in een 

eerder aangenomen raadsmotie dat in 

het Roomburgpark geen sportvelden 

mogen worden aangelegd. Op 

28 september 2017 heeft de raad 

een motie aangenomen om met 

alle stakeholders uit het gebied de 

haalbaarheid te onderzoeken van een 

open wijksportpark Roomburg. Op 

20 maart 2018 heeft de raad besloten de 

haalbaarheid te onderzoeken van twee 

locaties voor uitbreiding van hockey: 

sportpark De Vliet en het Roomburgpark 

en omgeving. Het onderzoek wordt 

gedaan samen met vertegenwoordigers 

van sportclubs, kinderopvang, scholen, 

bewoners van de wijk, bezoekers van 

het Roomburgpark en gebruikers van 

het sportpark en moet leiden tot een 

locatiekeuze.

Inmiddels is verplaatsing van alle 

hockeyvelden naar De Vliet vanwege de 

komst van de ijshal niet meer mogelijk. 

De hockeyvereniging heeft behoefte aan 

uitbreiding en wil die uitbreiding in het 

Roomburgpark realiseren.

Ter voorbereiding op het overleg met 

de gemeente heeft het bestuur van 

de wijkvereniging in 2018 drie sessies 

georganiseerd in de Vredeskerk met alle 

betrokkenen. Die sessies hebben geleid 

tot kennisuitwisseling en wederzijds 

begrip maar niet tot een plan dat 

draagvlak heeft bij alle partijen. 

In de tweede helft van 2018 heeft 

de gemeente drie bijeenkomsten 

georganiseerd en begeleid met 

vertegenwoordigers van de stakeholders. 

Tijdens de eerste bijeenkomst op 

2 juli 2018 is de participatiewerkgroep 

samengesteld die onder leiding van een 

gemeentelijk projectleider input geeft 

voor het haalbaarheidsonderzoek. De 

tweede bijeenkomst op 17 september 

2018 in de Vredeskerk was de eerste 

inhoudelijke sessie. Het bestuur 

van de wijkvereniging vindt zowel 

de groenbeleving als de sport- en 

spelvoorzieningen belangrijke waarden 

die gehandhaafd moeten worden op 

het huidige niveau en heeft met name 

die balans naar voren gebracht als 

belangrijke voorwaarde bij een eventuele 

herinrichting van het gebied.

De derde bijeenkomst op 19 november 

2018 stond in het teken van de 

nulmeting (de huidige situatie) en het 

maken van scenario’s. De verschillende 

deelnemers gaven input voor scenario’s 

en de gemeente werkt deze uit voor een 

volgende, laatste, overleg. Dat overleg 

vindt plaats in 2019 en moet leiden tot 

een scenario dat aan de raad kan worden 

voorgelegd. De raad neemt uiteindelijk 

een besluit.

Park

Roomburg
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Bouwplannen

Oppenheimstraat/
Josephschool terrein

De gemeenteraad heeft in maart 2018 het 

raadsvoorstel ‘Herijking bouwprogramma 

Oppenheimstraat’ vastgesteld. Daarmee 

is het project ‘Oppenheimstraat fase 2’ 

stopgezet en wordt afgezien van de bouw 

van een grootschalig maatschappelijk 

cluster waartegen jarenlang veel verzet 

was van omwonenden. 

In plaats daarvan heeft de raad 

ervoor gekozen het bijgebouw aan de 

Oppenheimstraat 2 (naschoolse opvang) 

grondig te renoveren en op de plek van het 

oude schoolgebouw van de 

St. Josephschool aan de Oppenheimstraat 4

 – na sloop – een gymaccommodatie te 

bouwen met twee geschakelde gymzalen. 

De wijkvereniging heeft de gemeente 

gevraagd om het extra te bebouwen 

oppervlak en de intensiteit van het gebruik 

buiten de schooluren op deze locatie 

beperkt te houden en hier dus geen extra 

grote zalen ten behoeve van bijvoorbeeld 

indoorhockey te realiseren. 
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Uitbreiding

Stedelijk 
Gymnasium

De in 2017 aangevraagde 

Omgevings- (bouw)vergunning  

voor de uitbreiding van het Stedelijk 

Gymnasium is begin 2018 verleend. 

Hier is een intensief proces van 

afstemming tussen omwonenden 

en Stedelijk Gymnasium over het 

ontwerp en de uitvoering van de 

werkzaamheden aan vooraf gegaan. 

De aanbesteding en start uitvoering 

van de nieuwbouw stagneerden 

in 2018 echter doordat de 

bouwkosten fors hoger lijken uit 

te gaan vallen dan het vanuit de 

onderwijsbegroting beschikbaar 

gestelde ontwikkelkrediet. 
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Het bestuur van de wijkvereniging
bestaat uit zes vrijwilligers met elk een 
eigen aandachtsgebied.

Bestuur

Regine Scholten
voorzitter

Joop van Pijkeren
secretar�s

Karin Jansen
penningmeester

Monica Wigman
communicatie

Astrid van Eerden
bestuurslid

Hans Turenhout
bestuurslid

Communicatie
Eind 2017 nam Rob Beurse na 11 jaar 

afscheid als hoofdredacteur van de 

goed gelezen Wijkkrant. Oproepen 

voor een opvolger leverden geen 

geïnteresseerden op en daarom heeft 

bestuurslid Monica Wigman deze 

taak erbij genomen. In het afgelopen 

jaar is onder de nieuwe redactie de 

vormgeving van het blad vernieuwd 

en zijn ook nieuwe redacteuren en 

redactieleden betrokken. Er zijn zoals 

ieder jaar drie nummers uitgekomen 

van elk 52 pagina’s. De reacties op 

de nieuwe vormgeving zijn over het 

algemeen positief. 

De Wijkkrant is de belangrijkste 

huisstijldrager van de wijkvereniging; 

dit product zien de meeste mensen 

het vaakste. Bij de opfrissing van 

de vormgeving paste dan ook een 

opfrissing van de huisstijl van de 

wijkvereniging in zijn geheel. Het logo 

is daarom vernieuwd. De letters PBW 

(Professoren Burgemeesters Wijk) 

staan centraal, de groene kleur slaat op 

groen en duurzaamheid in de wijk en 

het geheel straalt stijl uit, maar door de 

scheve blokjes ook speelsheid. 

Leden 
2018
Verloop     
leden en     
donateurs
Meetpunt 
31 december 2018
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