
 Buurtvereniging Zeeheldenbuurt  

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Zeeheldenbuurt 
 
Beste buurtbewoner, 
 
Hierbij nodigt Buurtvereniging Zeeheldenbuurt u uit voor de komende Algemene Ledenvergadering 
op maandag 8 april in De Speeltuin (Kortenaerstraat 61) in Leiden, om 20.00. Inloop vanaf 19.30. 
Ook niet-leden zijn welkom. 
 
Er is veel aan de hand in de wijk. De meeste mensen weten dat Portaal plannen heeft voor groot 
onderhoud, sloop en verkoop van haar woningen. Minder bekend is dat de gemeenteraad in 2011 
ook een agenda heeft goedgekeurd voor toekomstplan voor de hele wijk: de gebiedsvisie. Die visie 
gaat niet alleen over woningbouw, maar ook over het bedrijventerrein, de ontsluiting van de wijk, 
het parkeren, de voorzieningen in de wijk en het groen en het water.  
 
De gebiedsvisie dreigt nu op de lange baan geschoven te worden door de bezuinigingen, terwijl toch 
dreigt dat delen van de wijk op de schop gaan. Intussen is de school gesloten en bestaat het plan om 
de welzijnstaken van Buurthuis ’t Schippertje over te hevelen naar de Speeltuin.  De Ringweg Oost 
gaat niet door maar de gemeente gaat intussen door met nieuwe plannen. De ergernis van 
buurtbewoners over parkeren in de wijk en gebrek aan groen blijft ook bestaan. Buurtvereniging 
Zeeheldenbuurt wil daarom opnieuw bij de Leidse politieke partijen aandacht vragen voor het maken 
van een plan voor de wijk.  
 
Wij zijn benieuwd wat u ervan denkt. Wat wilt u dat er gebeurt? En wilt u verder met ons 
meedenken? 
 
Verder willen we aan de gang gaan met groen in de wijk.  De bewoners rond het Kwekerijplein 
hebben het goede voorbeeld gegeven en zijn zelf aan de slag gegaan. Zij komen vertellen hoe ze dat 
gedaan hebben. Andere straten zouden dit voorbeeld kunnen volgen. De buurtvereniging wil ook een 
groencommissie voor de hele wijk instellen. 

 
AGENDA 
1. Opening van de vergadering om 20.00 
2. Verslag ALV van 26-04-2012; kort verslag werkzaamheden buurtvereniging in 2012 
3. Bevestiging benoeming nieuwe penningmeester 
4. Bespreken stand van zaken in de wijk en vaststellen plan van actie 
5. Presentatie Kwekerijplein en instelling groencommissie  
6. W.v.v.t.k., rondvraag en sluiting 

 


