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B U U R T K R A N T  

DE VERBOUWING IS BIJNA KLAAR! 

N O V E M B E R  2 0 1 5  

In de vorige Buurtkrant vertelden we dat de verbouwing ongeveer 3 maanden zou duren.  

Nu kunnen we melden dat het aannemer Degewij inderdaad is gelukt de klus binnen deze  

termijn te voltooien. Eind november kunnen we het gebouw in gebruik nemen.  

We kijken terug op een prima samenwerking met intensief overleg tussen de aannemer en  

onze projectgroep. De uitstraling van het gebouw is totaal veranderd en daar zijn we erg blij 

mee. De vergroening van de buitenkant past veel beter in de buurt. Eenmaal binnen kunnen  

de bezoekers genieten van het licht dat door de grote ramen de zaal in stroomt.  

 

Na de oplevering gaan de activiteiten weer van start. De feestelijke, officiële opening zal half januari plaats vinden.  

Nadere berichten daarover volgen in een Extra Editie van de Buurtkrant en via de online kanalen van de speeltuinvereniging en 

buurtvereniging.  
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FIETSENWRAKKEN DE BUURT UIT 

In de afgelopen periode is de gemeente aan de slag gegaan met 

het verwijderen van fietsen, die overduidelijk niet meer worden 

gebruikt. Er zijn inmiddels 60 fietsen verwijderd! Dat ruimt lek-

ker op! De gemeente is nog niet helemaal klaar, maar het 

grootste deel van onze wijk is inmiddels aan de beurt geweest. 

De gemeente gaat zorgvuldig te werk. Eerst krijgen de fietsen 

met lekke banden, mos op het zadel en een verroeste ketting 

een label, zodat eventuele eigenaren nog de kans krijgen om 

aan te geven dat ze de fiets willen houden en opknappen en 

weer gaan gebruiken.  Na een tijdje worden de fietsen met label 

en zonder reactie door de gemeente opgehaald. 

 

RINGWEG - UPDATE 

De gemeente wil een ringweg maken rond de stad Leiden. De 

Schipholweg en de Willem de Zwijgerlaan maken onderdeel uit 

van deze route. Dit deel van de route gaat zeker niet om de 

stad heen, maar dwars door een aantal woonwijken. Het bete-

kent voor de omwonenden meer geluidsoverlast en meer lucht-

verontreiniging. Een aantal bewoners van onze wijk is in ge-

sprek met de gemeente om te kijken naar compenserende 

maatregelen. Een voor de hand liggende mogelijkheid is het 

aanbrengen van geluidsschermen rond de brug van de Willem 

de Zwijgerlaan over de trekvaart. 

Als je wilt meedenken en praten, ben je van harte welkom. 

Contactpersoon: Dik Toet, dik-toet@online.nl 



         Al twee keer verhuisd, maar niet weg uit de Maredijkbuurt 

Wie Gea Beekes en Sebastiaan Broerse 

met kinderen Nova van 5 jaar en 

Anu van 2 jaar 

 

Waar Aloëlaan 43 

 

SINDS WANNEER WONEN 

JULLIE IN DE 

MAREDIJKBUURT? 

In 2007 zijn wij in de 

Aloëlaan gaan wonen op nr 

34. Het was eerst wel 

wennen vanuit de Bin-

nenstad van Leiden, maar 

eigenlijk zijn we niet meer 

weggegaan. We woonden 

er prima tot het huisje te 

klein werd, toen we ons 

tweede kind verwachtten. 

Altijd al keken we naar de 

grotere huizen aan de oneven 

kant van de Aloëlaan. Omdat 

daar niets vrij kwam, zijn we naar 

een appartement aan de Parmentier-

weg verhuisd. Daar hebben we gewacht 

tot er een ruimer huis te koop aange-

boden zou worden. Blij  verrast waren we 

toen we van een leidster van het kin-

derdagverblijf hier in de buurt hoorden 

dat er in de Aloëlaan een huis leeg kwam. 

Fantastisch. Daar hadden we jaren naar 

uitgekeken. In september 2014 hebben  

 

we het ge-

kocht. Daarna hebben we zelf drie maan-

den lang gesloopt, waarna een aannemer 

in een half jaar  het huis weer heeft opge-

bouwd. Nu wonen we hier heel erg naar 

onze zin. We hebben ook nog wat 

originele elementen uit het huis kunnen 

gebruiken. 

 

WAAROM WILDEN JULLIE IN DEZE 

BUURT BLIJVEN WONEN?  

 De Maredijkbuurt vinden we 

aantrekkelijk, omdat er een 

gevarieerde bevolkingssamen-

stelling woont. Er is een ple-

zierige mix van grotere en 

kleine huizen en de ligging 

van de wijk is prettig: 

Vlakbij het station, maar 

ook dichtbij de binnenstad. 

 

WAT ZOUDEN JULLIE 

GRAAG VERBETERD WILLEN 

ZIEN?                                                                                                                        

We zijn blij dat er wijkcon-

tainers komen. In de winter 

gaat het wel, maar in de meeu-

wenmaanden is de troep op de 

stoep door de kapot gescheurde 

zakken heel vervelend. Ook zou het 

zou fijn zijn als alle huiseigenaren hun 

panden in goede staat houden. Verwaar-

loosde panden zijn vervelend voor buren 

en het aanzicht in de straat. We zijn blij 

dat wij in een straat met veel bomen 

wonen. Goed voor de mensen en het 

leefklimaat. En we zouden het leuk vinden 

als 11 november weer gevierd wordt. 

V E R E N I G I N G  M A R E D I J K B B U U R T  

IN THE SPOTLIGHT: GEA EN SEBASTIAAN 

HERFST IN DE MAREDIJKBUURT 



MEEDOEN IN DE MA-
REDIJKBUURT 

De kookgroep zoekt koks en mee-

eters voor de maaltijden die in de 

splinternieuwe keuken klaargemaakt 

gaan worden. 

 

De buurttuin zoekt mensen die, 

eenmalig, willen helpen bij de aanleg 

van de tuin. Zoals: een trapje naar 

de sloot maken, het plaatsen van 

een bank, het schilderen van borden 

en het kappen van bomen. Er moet 

nog een kompostvat getimmerd 

worden en er liggen nog voldoende 

blokken cement om een rotstuin van 

te maken. 

 

Voor de wekelijkse koffieochtenden 

zoeken we mensen die ‘s ochtends 

willen helpen met de organisatie. Met 

een groepje kunnen we de taken 

verdelen en is het niet nodig dat 

iedereen er elke week is. 

 

Voor line dance zoeken we mensen 

die - een beetje - verstand van en 

gevoel hebben voor line dance en 

mee willen doen aan de organisatie.  

B U U R T K R A N T   N O V E M B E R  2 0 1 5  

BUURTGENOTEN 

Nu het speeltuingebouw bijna klaar 

is en er prachtig uit ziet, willen we 

graag dat het gebouw in onze wijk 

een grotere rol krijgt als plek waar 

buurtgenoten gebruik van gaan 

maken voor allerlei activiteiten. Voor 

de start van de verschillende nieuwe 

initiatieven zijn we op zoek naar 

mensen die willen helpen bij de 

organisatie.  

De voorbereiding van de herinrichting van de zogenaamde Centrumroute (van Leiden 

Centraal tot Leiden Lammenschans) is in volle gang. Strikt genomen gaat het in deze 

fase om een 'Schetsontwerp', maar het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt vond 

het toch verstandig haar visie op het deeltraject Schuttersveld  kenbaar te maken bij de 

Commissie Leefbaarheid van de Leidse gemeenteraad. Aad van de Berg (Marislaan) was 

de andere inspreker vanuit de wijk.  

 

Onderstaande afbeelding laat zien dat de situatie voor onze wijk drastisch verandert.  

De nieuwe parkjes in de driehoek Fokkerweg/Schuttersveld lijken aantrekkelijk, maar de 

prijs om die te realiseren vinden wij te hoog. De parkjes gaan ten koste van parkeer-

plaatsen die wijkbewoners gebruiken. Bovendien brengen ze een afsluiting met zich mee 

van de kruising Fokkerweg/Schuttersveld. Dit vinden wij onverstandig omdat de wijk 

daarmee een uitgaande route voor fietsers en auto's verliest richting station en binnen-

stad.  

 

In de plaats van de kruising Fokkerweg/Schuttersveld wordt de Marislaan aan de noord-

zijde (Parmentierweg, voor de GGD) geopend. Dat vinden wij een slecht alternatief om-

dat het verkeer de wijk uit dan door een straat loopt met aan beide zijden woningen in 

plaats van langs de kantoren aan de Fokkerweg. Een tweede gevolg van de  afsluiting 

van de kruising is dat al het ingaande en uitgaande verkeer wordt verplaatst naar de 

kruising Parmentierweg/Schipholweg/Dellaertweg. Wij voorzien daar grote doorstro-

mingsproblemen, in het bijzonder een wachtrij voor uitgaand verkeer. Deze kruising 

wordt in de Mobiliteitsnota immers aangemerkt als een knelpunt in de Leidse Ring. 

Na de raadsvergadering verzekerden de projectleider en wethouder Strijk ons dat ze 

onze bezwaren begrijpen en bezwoeren dat de plannen nog niet definitief zijn. De Cen-

trumroute krijgt de komende maanden verder vorm. De buurtvereniging neemt deel aan 

het 'platform' waar de details van de plannen worden gepresenteerd. We hebben al aan-

dacht gevraagd voor de samenhang tussen de Centrumroute en de Leidse Ring, omdat 

onze wijk door beide routes wordt omsloten.  

AFSLUITING KRUISING  
FOKKERWEG / SCHUTTERSVELD 

COMPUTERLES AAN 
OUDEREN 

Er is een nieuwe enthousiaste 

buurtvrijwilliger, die deze lessen wil 

gaan geven.  (Janneke Koers is er 

recentelijk mee gestopt). 

 

Zijn naam is Ruud van der Kerkhof, 

Poelgeeststraat 15, 2316XK Leiden, 

0649776409 (alleen ‘s avonds).  

Als u interesse hebt in les op de 

computer kunt u contact met hem 

opnemen.  

Hij kan zowel met het Windows- als 

het Applebesturingssysteem over-

weg.  



ACTIVITEITEN AGENDA (vanaf 30 november) 
 

Wekelijkse activiteiten in het speeltuin-/buurtgebouw 

MAANDAG 9.30u Bewegen voor ouderen 

  Contact: Chiara Teodorani, tel 06 847 57 501 

 11.00u Singin 

  Contact: Nine van Strien, tel 071 523 68 71 

 14.00u Wandelen met wijkgenoten, verzamelen voor de speeltuin 

DINSDAG 20.00u Repetitie Leydse Kluchten Compagnie 

  meer info www.leidsekluchtencompagnie.nl 

WOENSDAG 10.00u Speel-O-Theek Klapstuk, contact: 06 242 11 018 

 10.00u Boeken in de wijk 

DONDERDAG 19.00u Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’, contact: 071 888 72 58 

ZATERDAG 10.00u Speel-O-Theek Klapstuk 

 10.00u Boeken in de wijk 

 

Overige activiteiten 

COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06 497 76 409 (alleen ‘s avonds) 

BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06 136 81 169 

KLUSSENDIENST, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 

CULTUURCLUB, contact: Irene Nieuwenhuijse, tel 06 534 52 373 

ETEN MET DE BUURT, contact: Christa de Boer, tel 06 526 49 828 

SPEELTUIN, open op ma t/m vr van 10.00 tot 17.00u. Incidenteel ook open op zaterdag.  

Meer info (ook over openingstijden/-dagen) op www.svmaredijk.nl. 

B U U R T K R A N T   N O V E M B E R  2 0 1 5  

 

Wij hebben uw steun nodig 

Het aantal leden groeit nog steeds. Dit betekent dat steeds meer 

mensen zich betrokken voelen bij elkaar en bij de buurt.  

Alle nieuwe leden: welkom en bedankt voor jullie aanmelding. We 

hopen jullie te ontmoeten bij één van de activiteiten in de buurt.  

 

We hopen ook dat nóg meer buurtbewoners hun betrokkenheid bij 

hun buurt tonen door lid te worden.  

De buurtvereniging zet zich in voor een leefbare omgeving waarin 

we op een prettige manier met elkaar omgaan.  

 

Bent u nog geen lid van de buurtvereniging?  

Vul dan het aanmeldformulier in op onze website 

www.maredijkbuurt.nl. Het kost u slechts EUR 5,00 per jaar.   

Wilt u het formulier in uw brievenbus ontvangen?  

Bel dan 071-5139225 of loop langs bij Aloëlaan 41a (secretaris 

Christa de Boer). 

NOG GEEN LID? WORD LID! WIST U DAT? 
 

 De herfst zich in onze wijk prachtig heeft gemani-

festeerd ? (zie foto‘s binnenkant) 

 U allen uitgenodigd bent voor de uitvoering van 

kerstliederen door een kerstkoor in Charles Dickens 

kleding op 19 december van 16.30 tot 18.00 uur in 

de binnentuin van het Elisabeth Gasthuishof? 

 We op zoek zijn naar mensen die computerles willen 

geven?  

 Er bij de Leydse Kluchten Compagnie plaats is voor 

nieuwe leden? 

 Er binnenkort een website komt waar vraag en aan-

bod per wijk geregeld kan worden?  

http://buuv.nu/info/over-buuv 

Meer weetjes in de volgende editie… 
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