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Succesvolle primeur in de Maredijkbuurt:  

Straatmaaltijden 25 september 
 

In juli werd bij iedereen in de 
buurt een uitnodiging in de bus 
gedaan voor de straalmaaltijden 
die we wilden gaan organiseren op 
25 september 2010. 

Diverse mensen meldden zich om 
mee te helpen organiseren.  
Met z’n allen zijn we zoveel 
mogelijk bij iedereen aan de deur 
geweest. De respons was groter 
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dan verwacht: 350 mensen wilden 
meedoen. 
Op basis van dit aantal werden 
door de buurtvereniging offertes 
opgevraagd voor huur van 
marktkramen en stoelen, gezocht 
naar muziekanten en inkopen 
gedaan voor de aankleding van de 
tafels.  
 
De dag zelf 

Ondanks de wisselvallige weers-
vooruitzichten besloten we door te 
gaan en de organisatoren gingen 
– gesteund door andere 
behulpzame buurtbewoners – aan 
de slag met de opbouw en 
aankleding van de 5 locaties.  
Vanaf half 6 kwamen de deel-
nemers uit hun huizen naar de 
tafels, allemaal met eten en 
drinken. Wat een kleurige, 
verrassende en vooral lekkere 
variatie aan eten leverde dat op! 

Circa 250 deelnemers (lager 
aantal door andere afspraken/ 
slecht weer) hebben die avond 
genoten van al dit lekkers, de 
gezelligheid, de muziek en het 
gezelschap van hun straat/buurt 
genoten.  

Op sommige locaties werd er nog 
lang nageborreld. En zoals te zien 
is op de voorpagina, hebben we 
zelfs de krant gehaald. 
 
Conclusie: ondanks de bakken 
hemelwater was de straatmaaltijd 
een groot succes en voor 
herhaling vatbaar. 
En hierbij voor iedereen die heeft 
meegeholpen: BEDANKT! 
 

Nieuwjaarsborrel  
2011 
Begin 2010 hebben we voor het 
eerst een nieuwjaarsborrel 
georganiseerd. Een gelegenheid 
waarbij buurtgenoten elkaar 
ontmoeten en proosten op het 
nieuwe jaar. Deze geslaagde 
activiteit gaan we weer 
organiseren en wel op 10 januari 
in café Re-Spons. U bent vanaf 
20.30 uur van harte welkom  
 

Gratis drankje voor leden 

Voor alle leden nemen wij het 
eerste drankje – en misschien wel 
een tweede – voor onze rekening. 
Dit geldt ook als u zich aanmeldt 
vóór 10 januari 2011.  
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Nieuwe  

penningmeester 
Sinds vorige maand is 
Christine Paauw als 
penningmeester toe-
getreden tot het 
bestuur.  
Christine volgt Martijn 

van Valburch op, die wegens 
verhuizing is afgetreden. Op onze 
website www.maredijkbuurt leest 
u meer over Christine en de 
andere bestuursleden. 
 

Overlast: 
aanpakken! 
Ook in onze buurt hebben we 
helaas soms te maken met 
overlast. Met de gemeente en 
politie hebben we enige tijd 
geleden de graffiti rondom de flats 
en het zwerfafval (o.a. bierblikjes) 
op ‘het speeleiland’ bekeken. Er 
wordt nu vaker op deze plekken 
gesurveilleerd. Daarnaast hebben 
we u geïnformeerd over het 
toegenomen aantal inbraken. 
 

Basketbalveld 

Op het basketbalveld naast de 
speeltuin zorgden jongeren ’s 
avonds laat voor geluids-overlast. 
Met de gemeente samen hebben 
we een op-
lossing ge-
vonden door 
een bord te 
plaatsen met 
de tekst ‘verboden toegang na 
22.00 uur.’  

Herinrichting 

waterspeelplaats 
De laatste tijd hangen op de 
waterspeelplaats aan het 
Tamboerpad regelmatig jongeren 
rond. De waterspeelplaats wordt 
al langere tijd niet meer  gebruikt. 
Daarom hebben we als 
buurtvereniging in een brief aan 
de gemeente gevraagd de water-
speelplaats te slopen en het 
stukje grond een nieuwe 
bestemming te geven, bijvoor-
beeld een (afsluitbare) overdekte 
fietsenstalling.  
 
Geef uw mening 

Graag betrekken wij u als 
buurtbewoner bij de eventuele 
herinrichting. Als u ideeën heeft 
voor de nieuwe bestemming, mail 
deze dan (uiterlijk 31 december 
a.s.) naar info@maredijkbuurt.nl. 
Wij houden u op de hoogte van de 
verdere ontwikkelingen.  
 

Aan de slag met  

de enquête 
Uit de enquête naar de inrichting 
van de buurt zijn diverse 
aandachtspunten naar voren 
gekomen. Inmiddels is de buurt-
vereniging hiermee aan de slag 
gegaan.  
 
Historische lantaarns 

Allereerst heeft de buurt-
vereniging de gemeente in een 
brief gevraagd de straatlantaarns 
te vervangen door historische 
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lantaarnpalen. Helaas heeft de 
gemeente hier afwijzend op  
gereageerd. Omdat wij vinden dat 
onze buurt wel de Leidse 
lantaarns verdient, is een tweede 
brief naar de gemeente verstuurd. 
 
Fietsenrekken 

Menig buurtbewoner wil een 
oplossing voor de fietsenoverlast 
op de trottoirs. We hebben de 
gemeente in een brief laten weten 
graag samen naar oplossingen te 
willen zoeken. De buurtvereniging 
denkt hierbij aan het plaatsen van 
nieuwe, meer efficiënte 
fietsenrekken en aan het 
uitbreiden van het aantal 
fietsenrekken.  
 
Groen 

In de enquête kwam naar voren 
dat veel waarde wordt gehecht 
aan groen in de buurt. Enige 
maanden geleden is aan de 
Maredijk veel groen verwijderd uit 
de groenstrook langs de speeltuin. 
Dit was nodig om de beschoeiing 
van de sloot te herstellen. Omdat 
er geen groen is teruggeplaatst, 
hebben we de gemeente gevraagd 
wanneer en op welke wijze de 
herstelwerkzaamheden zullen 
plaatsvinden. 
 
Parkeerbehoefte 

Veel buurtbewoners noemden de 
bedrijven-parkeerterreinen en dan 
met name het gebruik ’s avonds 
en/of in het weekend voor buurt-
bewoners. Wij zijn bezig de  
omliggende bedrijven te 

benaderen met de vraag hierover 
in gesprek te gaan. Ook hierover  
houden wij u op de hoogte. 
 

Op de hoogte  
via e-nieuws? Word lid! 
De buurtvereniging wil er zijn voor 
alle buurtbewoners, leden en niet 
leden. Om u op de hoogte te 
houden over de buurt ontvangt u 
regelmatig een nieuwsbrief. Door 
deze manier van berichtgeving is 
het nieuws niet altijd meer actueel 
en de verspreiding is kostbaar. 
Om u sneller en goedkoper te 
kunnen  informeren, gaan wij in 
2011 regelmatiger nieuws via e-
mail sturen. Als u lid bent en wij 
uw e-mailadres hebben, ontvangt 
u onze e-mails automatisch.  
 

Bent u nog geen lid? Mede om 
deze nieuwsbrief te kunnen 
blijven maken, zijn er meer leden 
nodig. Dus ga nu naar onze 
website www.maredijkbuurt.nl en 
word lid. Het kost u slechts € 5,- 
per jaar! 
 

De nieuwsberichten worden ook 
op onze website geplaatst.  
 

Leden 
Sinds de straatmaaltijd is het 
ledenaantal opgelopen van 67 
naar 116. Alle nieuwe leden: 
welkom en  bedankt voor jullie 
aanmelding.   
Attentie: oproep aan alle leden die 
tijdelijk (tot 31 december 2010) 
lid zijn: verleng je lidmaatschap!  


