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MEEDENKEN OVER
GROEN EN
OPENBARE RUIMTE?
Op de afgelopen ALV heeft de
Buurtvereniging een groencommissie ingesteld, waar u
zich voor kunt opgeven via
contact@zeeheldenbuurtleiden.nl

Pas geleden werd de buurtvereniging geïnformeerd over
veelvuldig naast containers
geplaatste rotzooi en afval. Om
de buurt mooi te houden hebben meerdere bewoners uit de
wijk zich de afgelopen periode

ingespannen om de boel weg te
halen en netjes te houden, met
resultaat. Laten we dit zo houden en help daarom mee om
alles in de containers te gooien
in plaats van ernaast. Samen
houden we de wijk schoon.

Handige links
•
w w w. ve r b e t e r d e b u u r t . n l / p l a a t s / l e i d e n
•
http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/
meldingen-woonomgeving-en-openbare-ruimte/

OPRO EP
REÜNIE
Z EE
H ELDEN
B UU RT

Op zaterdag 21 september 2013,
om 20.30 wordt een reünie
georganiseerd voor (oud-)bewoners uit de Zeeheldenbuurt.
Plaats: het Ken G gebouw aan
de JC de Rijpstraat 29 in Leiden.
Muziek wordt verzorgd door
onze eigen DJ ‘LaserCase’,
Kees van der Reijden. Toegang
a 12,50 euro per persoon, op
vertoon van het entreebewijs.
De eerste consumptie is gratis.
Mensen die een kaartje willen
bestellen wordt verzocht geld
over te maken op rekeningnummer 758475764 onder vermelding van ‘reünie’. Graag spoedig
betalen in verband met de
voorbereidingen.

S TAND VA N ZA K E N S I N G E L PARK
Zoals bekend komt er een
Singelpark rond de hele binnenstad van Leiden. Uiteindelijk zal
het park aan beide kanten van
singels komen te liggen. Ook de
Zeeheldenbuurt krijgt ermee te
maken.
De Vrienden van het Singelpark
zijn een kweektuin begonnen
om het park te vullen. Inwoners en bezoekers van Leiden
kunnen vanaf mei hun (stekjes
van) bomen en planten kunnen

doneren bij de kweektuin, zodat we ze daar verder kunnen
opkweken totdat ze een definitieve plek in het Singelpark
krijgen. Wilt u meewerken aan
de Kweektuin? Op zaterdag 20
april van 10 tot 12 uur beginnen
we met de inrichting van Singelpark Kweektuin. Jouw hulp is
daarbij van harte welkom!
Email: kweektuin.singelpark@
gmail.com
Weblog: singelpark.blogspot.nl.

Op de website van de buurtvereniging staat al een tijd een
enquête naar wat buurtbewoners het belangrijkst vinden
dat verbeterd moet worden
in de buurt. ‘Meer groen’
staat (al jaren) met een stip op
een. Daarnaast hebben veel
buurtbewoners geklaagd over
de lege bloembakken aan de
lantarenpalen in de Trompstraat en Evertsenstraat. Deze
bakken zijn van de buurtvereniging, maar vorig jaar hadden
wij noch het budget noch de
menskracht om ze te vullen.
Dat willen we dit jaar beter

doen. Bewoners die graag een
bloembak voor de deur willen
hebben, zouden er bijvoorbeeld eentje voor een seizoen
kunnen adopteren.
Maar het gaat niet alleen om
bakken, maar om het groen in
de hele buurt. De buurtvereniging wil bij de buurtbewoners inventariseren waar het
groen en de openbare ruimte
verbeterd kan worden en dit
gebruiken voor inbreng voor
een nieuwe gebiedsvisie of
ander plan voor de buurt.
Andere plannen zijn afhankelijk
van de wensen van de buurt.
Denk aan het opknappen van
het park, een geveltuinen-wedstrijd, een cursus diervriendelijk tuinieren, etc.

V A C AT U R E
tekstschrijver/eindredacteur
buurtkrant en website
Buurtvereniging zeeheldenbuurt zoekt een vrijwilliger voor het schrijven van
teksten en de redactie van de
buurtkrant en website. Het
streven is de buurtkrant in
het vervolg twee a driemaal
per jaar te laten uitkomen
en regelmatig de website van

nieuwe teksten te voorzien.
Heb je ervaring met het
schrijven en redigeren van
teksten voor bladen en internet én tijd én belangstelling
om voor de buurt een mooie
krant en website te maken?
Meld je dan aan via onderstaand adres:

contact@zeeheldenbuurtleiden.nl
Meedenken over
bereikbaarheid

ENQUÊTE
SPEELTUIN

De Ringweg Oost is van de baan,
maar verbetering van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie staat nog steeds hoog op
de gemeentelijke agenda. Wilt
u meedenken over ambities,
knelpunten en mogelijke oplossingen? Dit kan via AggloLAB,
waarin inwoners, ondernemers
en andere geïnteresseerden
samen met gemeenteambtenaren met elkaar in gesprek gaan.
Er zijn 2 bijeenkomsten gepland:
op 24 april en 21 mei. De eerste
bijeenkomst over ambities en
knelpunten vindt plaats in het
Scheltemacomplex, Marktsteeg
1 in Leiden. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar
bereikbaarheid@leiden.nl met
uw naam en telefoonnummer.

De leden van Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’ hebben besloten de bewoners
van de Zeeheldenbuurt te
vragen of zij het eens zijn
dat met het voorstel van
wethouder Roos van Gelderen om welzijnstaken over
te dragen naar de Speeltuin.
Een enquête hierover kunt
u binnenkort in uw brievenbus verwachten.
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