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Het duurde even, maar daar was hij dan: de definitieve 
concept gebiedsvisie Schipholweg van de gemeente. We 
mogen nog één keer reageren en dan zal de gemeente-
raad er waarschijnlijk ergens in het voorjaar een klap op 
geven.  Op 6 en 15 januari is er in een tjokvol Maredijk-
huis twee keer heftig en indringend over gediscussieerd.  
 

We zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke reac-
tie van de buurtvereniging. En dat is goed, want in dit soort 
processen staan we sterker als we één geluid laten horen! De 
reactie van de buurtvereniging zal rond het verschijnen van 
deze buurtkrant bij de gemeente zijn ingediend en is te vinden 
op de website van de buurtvereniging. Daarnaast zullen groe-
pen van bewoners en individuele buurtbewoners reageren. Af-
gesproken is om ook deze reacties op de website van de buurt-
vereniging te plaatsen. Op 15 januari was al duidelijk dat al 
deze reacties prima op elkaar aansluiten.  
 

De hoofdpunten van onze reacties: 
 We zijn blij dat de Schipholweg en omgeving wordt aange-
pakt. En we kunnen instemmen met de uitgangspunten, die de 
gemeente daarbij stelt: verduurzaming, vergroening, verdich-
ting en functiemenging (wonen en kantoren). Ook kunnen we 
vaststellen dat we in het voortraject veel gelegenheid hebben 
gehad om onze stem te laten horen. Jammer dat er zo weinig 
mee is gedaan. Ook begrijpen we dat hoogbouw nodig is om 
meer woonruimte te kunnen creëren, maar het grote bouwvolu-
me zo dicht op de bestaande bebouwing zet de menselijke maat 
onder druk. 
 

 Verdichten is prima, maar niet zo massaal als wordt voor-
gesteld. In de visie wordt uitgegaan van een verdubbeling van 

het aantal m2 in het plangebied. Dat is veel te veel en een on-
aanvaardbare aantasting van de leefbaarheid met name in de 
directe omgeving van het plangebied: de Parmentierweg en de 
Marislaan. Concreet pleiten we voor het handhaven van het 
plantsoen aan de Parmentierweg inclusief de lus om te keren. 
Zonder de lus gaat al het zware verkeer over de smalle Mare-
dijk.   
 

 Het afsluiten van de in- en uitgang van de wijk via de Par-
mentierweg is geen goed plan. Er blijft dan voor het overgrote 
deel van de wijk maar één ingang en één uitgang van de wijk 
over (voor een kleiner deel van de wijk dient de uitgang via 
Schuttersveld ook als ingang). Dat geeft een te grote verkeers-
druk op de rest van de wijk en is veel te kwetsbaar bij calami-
teiten, opstoppingen, werkzaamheden en tijdens de Drie Octo-
ber viering. Een definitief oordeel willen we pas vellen als het 
door de gemeente aangekondigde verkeersonderzoek beschik-
baar is.  
 

 Tot slot maken we bezwaar tegen bredere gevolgen voor 
het leefklimaat in de wijk. De doorgangen van de Schipholweg 
naar de Parmentierweg brengen met zich mee dat het verkeers-
geluid en het fijnstof in de buurt wordt verhoogd, wat we na-
tuurlijk willen voorkomen. Ook zijn we bang voor de gevolgen 
van de massale bebouwing voor het grondwaterpeil. De Mare-
dijk ligt veel lager dan de Schipholweg waardoor de kans groot 
is op een waterbed effect.  
 

Behalve schriftelijk reageren gaan we de politiek benaderen. 
Ook dit vraagt afstemming binnen de buurt om zo de krachten 
te bundelen. Afgesproken is dat het bestuur van de Vereniging 
Maredijkbuurt onze contacten met de politiek gaat coördineren.   

MAREDIJKBUURT KRITISCH OVER PLANNEN SCHIPHOLWEG 
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(door Job de Kruiff) 
 

Op 28 december is Elly de Reus na een ziekbed op 66-jarige 
leeftijd overleden. Elly was een bekende en geliefde verschij-
ning in de buurt. Ze was jarenlang penningmeester van de 
speeltuinvereniging en was daar vrijwel dagelijks aanwezig om 
de portiers te begeleiden of zaken rond sleutelbeheer, zaalhuur 
en zwembad in goede banen te leiden. 
 

Elly was belangrijk voor de speeltuin en 
de speeltuin was belangrijk voor Elly. Ze 
waakte als penningmeester streng over 
elk dubbeltje. Maar als ze een aannemer 
of leverancier vertrouwde, dan mochten 
investeringen best wat kosten. Het mooi 
opgeknapte Maredijkhuis hebben we dan 
ook in grote mate te danken aan de inzet 
van Elly en haar prudente financieel be-
heer. 
 

Haar aanpak was altijd doortastend en 
direct. Op jongens die overlast veroor-
zaakten in de speeltuin, stapte ze in haar 
eentje af. Ouders moesten niet op hun 
telefoon maar op hun kinderen letten, 
vond ze. En ook de wijkagent gaf ze er-
van langs als hij op zijn fiets in de speel-
tuin kwam. 
 

De samenwerking met de buurtvereni-
ging vond ze vanzelfsprekend. Ze was 
blij dat op die manier ‘haar’ speeltuin een 
bijdrage kon leveren aan de sociale ver- 
 

 
 
 

sterking van de Maredijkbuurt. 
 

We missen een markante vrouw, die altijd aanwezig was in de 
speeltuin en op buurtactiviteiten en zich daarvoor op bewonde-
renswaardige wijze tot het allerlaatst heeft ingezet. 

WIE HEEFT ER ZIN OM NOG WAT STEENTJES BIJ TE DRAGEN? 
 

 

Extra handen voor de BuurtBank gezocht. 
Vanaf mei 2019 werken buurtbewoners (en een enkele enthousiasteling uit een naburige wijk) twee keer per week aan de 
BuurtBank die op het pleintje voor de speeltuin komt te staan. Er zijn al heel wat vrijwilligers komen helpen en, zoals jullie op de 
foto zien, zijn we ook al een heel eind gevorderd. Er is echter ook nog een heel eind te gaan. En omdat we niet weten hoe lang 
we nog op onze werklocatie op de Schipholweg kunnen blijven, dit hangt van de plannen van de gemeente en projectontwikke-
laars af, willen we er toch graag wat vaart in brengen. We roepen daarom vooral volwassenen of wat oudere tieners op om zich 
te melden. 
 

* Meedoen is niet moeilijk (wij leren hoe het moet) 
* Meedoen is gratis (dankzij subsidie en sponsoring) 
* Meedoen is leuk (en blijft leuk, omdat je je tot niets verplicht) 
* Meedoen is leerzaam (wie weet ontdek je wel verborgen talenten?) 
* Meedoen is lekker (we hebben vaak wat lekkers bij de thee/koffie) 
* Meedoen is sociaal (leer meer buurtgenoten kennen) 
* Meedoen is praktisch (hoor de laatste nieuwtjes uit de buurt) 
* Meedoen is onsterfelijk worden (de bank wordt voor de eeuwigheid bewaard) 
* Meedoen is letterlijk een steentje bijdragen 
 

In memoriam:  
Elly de Reus (1953-2019) 

“Elly was belangrijk voor de speeltuin en de speeltuin was belangrijk voor Elly” 

De tijden:  
elke woensdagmiddag 15:00-17:00 uur  
en maandagavond 19:30-21:30 uur 
 
De plek: Schipholweg 101 (ingang op de  
Parmentierweg naast de fietsenstalling) 
 
Contact: Florencezaalberg@hotmail.com of 
Marian Smit: 071-5227304 



OOK DE SCHUTTERSTRAAT VERGROENT 
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KOFFIE IN HET  
MAREDIJKHUIS 
Op dinsdagochtend vanaf half elf staat 
de koffie klaar. U bent van harte wel-
kom voor een praatje, vraag over een i 
pad, breien haken, maakt niet uit.  
Ook is er altijd wel ie-
mand die iets lekkers 
voor bij de koffie mee-
brengt. We hebben nog 
plek aan tafel.  
Contactpersoon:  
Christa de Boer 06 52649828 
 
 

GESPOT IN DE  
BOEKENKAST  

De verhalen van een stadsgenoot 
De trombonist/schrijver Frits Bernard 
Hotz (1922-2000) is geboren op de 
Rijnsburgerweg 75 in Leiden. Een ge-
denksteen aan de gevel herinnert hier-
aan. Hij speelde tot eind jaren 60 
trombone in diverse toen bekende 
jazzbands. 

Pas in 1976 publi-
ceerde hij zijn eerste 
verhalenbundel 
“Dood weermid-
del”. Veel verhalen 
spelen in het Leiden 
van het begin van de 
20e eeuw. 

In 1998 kreeg hij de P.C.Hooftprijs 
voor zijn totale oeuvre. 
Voor verdere informatie zie: https://
nl.wikipedia.org/wiki/F.B._Hotz 

ORGANISATIETALENT VOOR BUURTFEEST GEZOCHT 

PAKKETVERZAMELADRES IN DE MAREDIJKBUURT? 

In de zomer van 
2018 zijn de Poel-
geeststraat en de 
Schutterstraat 
opnieuw ingericht. 
Hierbij zijn nieuwe 
plantvakken ont-
staan. Aanvanke-
lijk bleef het wat 
onduidelijk wat er 
met die plantvak-
ken zou gebeuren, 
De bewoners 
dachten dat de 
gemeente wat zou 
doen. De gemeen-
te - zo bleek later 
- ging ervan uit 
dat de bewoners 

de vakken zelf wel met planten zouden vullen. Vooral voor de Schutterstraat had dat tot 
gevolg dat de meeste plantvakken er wat verwaarloosd bij lagen. Er groeide vooral gras 
en onkruid. En eigenlijk is dat nog steeds zo. 
Vorig jaar is er opnieuw contact gezocht met de gemeente en konden er nieuwe afspra-
ken worden gemaakt. De gemeente wil graag dat de bewoners de plantvakken zelf gaan 
beplanten en onderhouden. Voor de aanschaf van de planten kan subsidie worden aan-
gevraagd. En met bewoners, die de plantvakken willen gaan onderhouden, wordt een 
convenant (afsprakenlijstje) gesloten.  
Inmiddels hebben 7 bewoners/huishoudens in de Schutterstraat laten weten een plant-
vak te willen verzorgen. Zij hebben ook al een convenant met de gemeente ondertekend. 
De subsidie is aangevraagd en de gemeente heeft informatie toegestuurd over mogelijke 
plantpakketten, waaruit bewoners kunnen kiezen. Ook zal er door de gemeente nog wat 
tuinaarde op de plantvakken worden aangebracht. Dus als het goed is, kunnen de plan-
ten binnenkort de grond in. Krijgen we een nog mooiere een groenere Schutterstraat.

Voor veel mensen is het vast herkenbaar: na een dag werken kom je thuis en vind je een kaartje in de brievenbus dat de pakket-
bezorger aan de deur is geweest maar niemand aantrof en het pakketje daarom weer mee heeft genomen. Soms wordt je pakket 
dan afgeleverd bij een buurtbewoner die wel thuis was, maar soms moet je je pakket ophalen bij een servicepunt en die blijken 
niet zo erg in de buurt te zijn en/of dicht op het moment dat jij je pakket wilt ophalen. Wij onderzoeken of 
er mensen zijn in onze Maredijkbuurt die het een idee vinden om te functioneren als 
‘pakketverzameladres’.  
Wij ontvangen graag jullie reacties op onderstaande vragen op maredijkbuurt@gmail.com. 
 

Besteller: 
B.1 Vind je het handig als er één of meer ‘pakketverzameladressen’ in de wijk zijn waarbij de bewoner 

jouw pakketje in ontvangst neemt en jij dat pakketje daar (na werktijd) kunt ophalen? 
B.2 Heb je hier een kleine financiële vergoeding voor die buurtbewoner voor over? 
 

Ontvanger: 
O.1 Ben je als buurtbewoner zelf veel thuis, vind je het leuk om contact met buurtgenoten te hebben en 

ben je bereid om op te treden als ‘pakketverzameladres’? 
O.2 Heb je vaste dagen en/of tijden dat een pakket bezorgd kan worden? 
O.3 Kunnen de mensen die een pakketje bij jou laten bezorgen deze de hele dag ophalen of wil je liever 

afspreken dat dat binnen de van tevoren afgesproken tijden gebeurt?  
 

We inventariseren eerst wat de reacties zijn en als blijkt dat buurtbewoners hier gebruik van willen maken 
én er iemand is die pakketjes wil ontvangen, komt er een vervolg op dit bericht. 

Om dit jaar weer een spetterend buurt-
feest te organiseren, zoeken we naar en-
thousiaste buurtgenoten. Wie vindt het 
leuk om een paar uurtjes te helpen bij de 
organisatie hiervan?  
Zoals elk jaar wordt de eerste zaterdag na de 
zomervakantie de straat afgezet. Er komen 
kraampjes op straat en vinden er veel verschil-

lende leuke activiteiten plaats waaronder een 
open podium. Rond etenstijd neemt iedereen 
eigen eten mee voor de buurtmaaltijd. Wie het 
leuk vindt om bij deze organisatie te helpen, kan 
zich aanmelden bij Pieter, Sanne, Jarik of Nikki 
via  buurtfeestmaredijk@gmail.com of loop langs 
bij de Maredijk 72 of 78.  
Zonder hulp kan het feest niet doorgaan! 
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Activiteiten in het Maredijkhuis 
ZONDAG 23 februari en 26 april 
 15:00  inloop, 15:00 talkshow, 17:00 nazit 
   Aan tafel bij Ruud. Talkshow door  

    Ruud Binnendijk, entree 2 euro.  
  

MAANDAG  11:00 Singin. Contact: Joke Spannenburg,  
   tel 071 522 25 09 
 14:00 Wandelen met wijkgenoten,  

verzamelen voor de speeltuin. 
 

DINSDAG  10:30 Koffieochtend (inloop), boeken in de wijk,  
   handwerken, haal meer uit je iPad en buuv.nu 
  Contact: Christa de Boer, tel 06 526 49 828 
 20:00 Repetitie Leydse Kluchten Compagnie, meer info www.leidsekluchtencompagnie.nl 
 

WOENSDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk, contact 06 242 11 018, www.sot-klapstuk.nl 
 10:00 Boeken in de wijk 
 

DONDERDAG  10:30 Fit met Kit, lekker bewegen. Contact: Dik Toet 06 233 48 489 
  19:00 Klaverjassen ‘Tot ons genoegen’. Contact: Joop Honsbeek 071 888 72 58 
 

VRIJDAG 21 februari, 20 maart en 17 april 
 18:00  Eten op de Maredijk. Aanmelden via etenopdemaredijk@gmail.com.  
   5 euro per persoon, kinderen 2,50 euro.  Contact: Willy Loomans 06 82 000 869 
 

ZATERDAG  10:00 Speel-O-Theek Klapstuk 
 10:00 Boeken in de wijk 
 

Overige activiteiten 
 

20 april  20:00 Algemene Leden Vergadering in Het Maredijkhuis 
 
BUURTSCHOONMAAK, contact: 06 136 81 169 bertvansprundel@xs4all.nl 
COMPUTERLES AAN HUIS, contact: Ruud v/d Kerkhof, tel 06 497 76 409 
BUURTTUIN TAMBOERPAD, contact: Bert van Sprundel, tel 06 136 81 169 
GEVELTUINTJES, contact: Marian Smit, mariansmit@casema.nl en Janneke Koers, koeers197@gmail.com 
BUURTBANK, contact florencezaalberg@hotmail.com 
BUUV.NU, contact: Bert Dijksman, tel 06 445 40 703 
SPEELTUIN, open ma-vrij 10:00 tot 17:00, regelmatig op zaterdag, zie website svmaredijk.nl  
RINGWEG NOORD, contact: Dik Toet, tel 06 233 48 489 
 
Willem van Egmond Wijkagent Leiden Centrum Langegracht 11 2312 NV Leiden 0900-8844  
willem.van.egmond@politie.nl 06-50561410 

 

        

WORD LID 
Wij hebben uw steun nodig 
De buurtvereniging heeft inmiddels 
ca. 220 leden, mensen die zich be-
trokken voelen met elkaar en met de 
buurt.  
 

Bent u nog geen lid van de buurtver-
eniging? Vul dan het aanmeldformu-
lier in op onze website 
www.maredijkbuurt.nl.  
 

Het kost u slechts 5 euro per jaar.  
Wilt u het formulier in uw brievenbus  
ontvangen? Belt u dan 071-5139225 
of loop langs bij Aloëlaan 41a 
(secretaris Christa de Boer). 

Op maandagavond 20 januari is een 
aantal buurtbewoners dat dicht tegen 
de Willem de Zwijgerlaan woont, bij-
gepraat door de gemeente over de 
voortgang van de plannen om ge-
luidsschermen aan te leggen op en 
rond de brug over de Haarlemmer 
Trekvaart.  
 

Tot onze tevredenheid kunnen we 

vaststellen dat er flink voortgang is 
gemaakt. Er liggen inmiddels concrete 
plannen die flink zullen bijdragen aan 
het bestrijden van de geluidsoverlast.  
 

Mogelijke hobbels zijn nog de vele 
leidingen die in en onder de brug lig-
gen en het nog af te leggen ambtelij-
ke en politieke besluitvormingsproces. 
Wordt vervolgd…. 

GELUIDSSCHERMEN WILLEM DE ZWIJGERLAAN 


