Concept Jaarplan 2022 Buurtvereniging Zeeheldenbuurt
Belangenbehartiging: lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen
Verkeerssituatie:
 Zijlsingel: zomer 2021 heeft buurt veel mogelijke verbeteringen op de Zijlsingel aangegeven. Een beperkt aantal is
uitgevoerd; een aantal andere zou de gemeente onderzoeken. Een nieuwe projectleider gaat dit aanpakken.
 Het terrein van Jongeneel wordt gebruikt als doorsteek naar het bedrijventerrein. Dit geeft overlast in de buurt.
De buurtvereniging steunt groep buurtbewoners Waardstaat. De kwestie staat inmiddels op de agenda van
betreffende wethouder.
 Fietsroute Tasmanstraat. Hierover lopen meerdere rechtszaken. De buurtvereniging steunt de omwonenden.
Buurtontmoetingsplek (BOP) in SV Ons Eiland. De gemeenteraad nam in 2013 de nota 'Buurtfunctie speeltuinen' aan.
Doel: speeltuinen geschikt maken voor een bredere buurtfunctie i.s.m. het welzijnswerk. SV Ons Eiland heeft zich ervoor
opgegeven. Ook de buurtbewoners spraken zich hiervoor uit in de Wijkvisie. Eind 2014 bezuinigde Libertas echter het
volledige welzijnswerk in de Zeeheldenbuurt weg. De nieuwe welzijnsorganisatie Incluzio ziet mogelijkheden voor een BOP
in de speeltuin. SV Ons Eiland en buurtvereniging pleiten voor een structureel gefinancierde BOP.
Actieplan bedrijventerrein De Waard: de gemeente heeft een actieplan voor bedrijventerrein De Waard opgesteld.
Binnenkort starten gesprekken met ondernemers en daarna met bewoners. Bestaande aandachtspunten Wijkvisie 1)
veiligere wegen voor voetgangers en fietsers, 2) oevers openbaar houden 3) toevoegen groene wandelroutes 4) mogelijk
gebruik daken bedrijventerrein voor zonnepanelen. Andere aandachtspunten: de doorsteek Jongeneel en de komende
verhuizing van Stedelijk Beheer (Admiraal Banckertweg) gaat verhuizen waardoor er veel ruimte vrij komt.
Energietransitie Zeeheldenbuurt: de omschakeling van gas naar andere energiebronnen gaat pas op langere termijn
spelen in de Zeeheldenbuurt. Vermoedelijk na 2035-40, wanneer het rioleringsnet wordt vervangen. Toch is op een aantal
punten eerder actie nodig. Bijv. het in kaart brengen van de isolatiemogelijkheden van verschillende typen huizen, het
ondersteunen van eigenaren met informatie en subsidie, het maken van een wijkplan met genoeg zeggenschap voor
bewoners. Ook voor huurders kan de energietransitie grote gevolgen hebben.
Andere ontwikkelingen
 Stedelijk Beheer heeft een Bomenplan voor de Zeeheldenbuurt gemaakt. Uitvoering in 2022 en 2023.
 Groentepark Bontekoe wil uitbreiden in het stukje park met de wadi. Het Groentepark wil de buurt hiervoor
compenseren door Bontekoepark te verbeteren. Hiervoor willen ze in gesprek met de buurt.
Overige jaarlijkse taken buurtvereniging
 Publiciteit. De buurtvereniging brengt meestal 1 grote buurtkrant per jaar uit. In het verleden hebben we ook
nieuwsbrieven uitgebracht. Daarnaast is er een facebookpagina en een website.
 Geraniums vervangen (mei) Traditioneel vervangt de buurtvereniging ism vrijwiligers de geraniums in de
lantarenpaalbakken in de Trompstraat, Evertsenstraat en Kwekerijplein. De bakken zijn eigendom van de
buurtvereniging. In de afgelopen jaren is dit vaak gecombineerd met een groenactie.
 Netwerkbijeenkomst buurtinitiatieven (aug/sept). Dit is een afspraak ter uitvoering wijkvisie. Voor een
gezamenlijke buurtactiviteit door het netwerk is 2.500 euro beschikbaar In de netwerkbijeenkomst in september
2021 is afgesproken samen Burendag te organiseren in 2022
 Burendag (eind september) zie hierboven.
Andere (mogelijke) activiteiten
 Gemeente heeft budget toegezegd voor waterpomp, elektriciteitsaansluiting Tasmanpark. Jaarlijkse
aansluitkosten voor de vereniging zijn ca. 300 euro.
 Buurtvereniging moet voldoen aan WBTR. Dit betekent waarschijnlijk aanpassing van de statuten.
 In het kader van Leiden 2022, City of Science, is er het idee om aandacht te besteden aan 'zeehelden'.
 De buurtvereniging heeft geld toegekend gekregen voor een duurzaamheidskrant en -festival. Het idee is dit uit te
voeren met de wijkverenigingen binnenstad.
 Niet gepland, wel mogelijk: een groenactie, vb boomspiegels en geveltuinen. Eea is afhankelijk van vrijwilligers.
Samenwerkingsverbanden:
 SV Ons Eiland: o.a. organisatie netwerkbijeenkomst voor de buurtfunctie
 Overleg wijkverenigingen Binnenstad. Hierin worden gezamenlijke standpunten geformuleerd over bijv
participatie, verkamering, verkeer, ter voorbereiding van overleg met ambtenaren en B&W.
 Groentepark Bontekoe. De buurtvereniging geeft informatie geven over het Groentepark in de buurt.
 Het wijkoverleg met politie en Boa's. in het verleden 2x per jaar. Nu al enkele jaren niet geweest.

