
Concept-jaarverslag buurtvereniging Zeeheldenbuurt 2015

1. Wijkvisie

In december 2014 nam de gemeenteraad het Besluit ´Kaders herontwikkeling Zeeheldenbuurt; 

wijkvisie en uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt´ aan. In de eerste maanden van 2015 heeft de 

Begeleidingsgroep Wijkvisie veel aandacht besteed aan de verdere uitwerking van de verschillende 

wijkvisieprojecten in korte ambtelijke projectvoorstellen ('rotiks'). Deze rotiks vormden de basis van 

het  Besluit ´Uitwerking uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt´ dat in juni 2015 door de Raad werd 

aangenomen.  Daardoor kwamen de budgetten vrij om alle projecten op te gaan starten.  Het jaar 

2015 viel daarmee uiteen in twee perioden:  voor en na het laatstgenoemde besluit.

De Begeleidingsgroep Wijkvisie kwam in 2015 11x bijeen. Tot de goedkeuring van het 

uitwerkingsbesluit werden de bijeenkomsten georganiseerd door de buurtvereniging, daarna door de 

gemeente.  De begeleidingsgroep werd gedurende het voorjaar uitgebreid met een 

vertegenwoordiging van de Speeltuinvereniging, Bewonersgroep Ons Eiland, de Leidse Speeltuinbond 

en Ondernemersvereniging de Waard (als agendalid). Ook Portaal sloot opnieuw aan.  

Daarnaast overlegde de secretaris van de buurtvereniging ca. iedere twee weken met de 

gemeentelijke projectleider wijkvisie en nam zij 1x per kwartaal deel aan een plenair overleg van 

projectleiders. Het bestuur van de buurtvereniging overlegde in 2015 2x met de wethouder wijken 

over de voortgang.

Over de overlegstructuur tussen buurt en gemeente is in het besluit 'Uitwerking 

uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt' (juni 2015) is het volgende vastgelegd:

• De wijkvisieprojecten worden geclusterd in 3 ambtelijke projectgroepen: maatschappelijk, groen en 

ruimte.

• In elke ambtelijke projectgroep zit een vertegenwoordiging uit de Begeleidingsgroep wijkvisie;

• Per cluster wordt een klankbordgroep van buurtbewoners ingesteld;

• De begeleidingsgroep wijkvisie blijft bestaan voor het volgen van alle wijkvisieprojecten op 

hoofdlijnen en overleg met de algemeen projectleider+

• De buurtvereniging overlegt daarnaast regelmatig met de wethouder wijken over de voortgang van 

de wijkvisie. 

In 2015 werkte de buurtvereniging mee aan de uitvoering van de volgende wijkvisieprojecten:

• Beeldkwaliteitsplan (project 8):  Samen met de bewonerscommissie nam de buurtvereniging deel 

aan de begeleidingscommissie voor dit project, dat al eerder gestart was omdat het een uitwerking 

betrof van het beeldkwaliteitsplan voor de toekomstige nieuwbouw van Portaal. Samen met de BC is 

een uitgebreide reactie op het conceptstuk geschreven. In februari was het beeldkwaliteitsplan klaar. 

Vervolgens organiseerde de gemeente op 11 maart een bijeenkomst voor de buurt en ging het plan 

daarna de inspraak in. De gemeenteraad keurde het plan goed in juli 2015.

• Zeeheldenbuurt aan Zet (ZAZ) (project 1):  deelname aan de projectgroep ZAZ, bestaande uit leden 

van de bewonerscommissie, speeltuin, LBS, Radius en buurtvereniging onder leiding van John 

Witteman (Libertas). Ook dit project startte voorafgaand aan de officiële wijkvisieprojecten in het 

voorjaar van 2015. De projectgroep nam zelf interviews met actieve groepen in de buurt af en stelde 

op grond daarvan een nulmeting van bestaande activiteiten in de buurt in. Ook deed de projectgroep 

voorstellen voor elementen voor een toekomstige netwerkorganisatie voor buurtactiviteiten en en 

werd een  functieomschrijving voor de buurtmakelaar gemaakt. De projectgroep kwam 5x bijeen 

tussen januari en juli en organiseerde daarnaast begin maart een bijeenkomst voor de buurt om vraag 

en aanbod op te halen. De tussenrapportage ZAZ verscheen in augustus 2015. In het najaar nam de 

buurtvereniging deel aan de sollicitatiecommissie voor de buurtmakelaar. De projectgroep ZAZ 

vergaderde daarnaast 2x plenair.  De buurtvereniging nam eveneens deel aan de selectiecommissie 

voor een digitaal vraag- en aanbodsysteem (dit is BUUV geworden).

• Infopunt de Ruijter (project 2):  de buurtvereniging nam deel aan een aantal keren deel aan 

vooroverleg met de gemeente en sociaal wijkteam. Ook nam de buurtvereniging deel aan de 

sollicitatiecommissie voor de medewerker van het Infopunt.

• Activiteitenplek (project 5):  Begin 2015 is meerdere keren overlegd tussen buurtvereniging, 
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speeltuinvereniging en Libertas over de beschikbaarheid van 't Schippertje. In het 

Uitvoeringsprogramma was namelijk voorgesteld dat 't Schippertje – zolang er nog geen definitieve 

locatie voor de activiteitenplek en speeltuin was gerealiseerd – als locatie voor buurtactiviteiten 

beschikbaar zou blijven. Maar in het najaar van 2014 hadden gemeente en Libertas besloten 't 

Schippertje per 1 februari 2015 te sluiten en daarmee 40.000 euro voor huisvesting en beheer te 

bezuinigen. Dit werd vlak na de ouderenbijeenkomst op 16 oktober 2014 bekend en sloeg daarmee de 

bodem weg onder de heropstart van het buurtwerk door groepen uit de buurt zelf.  Ook voor de 

speeltuinvereniging  was de snelle sluiting erg vervelend. Het plan was immers om het 

speeltuingebouw in het voorjaar van 2015 op te knappen voor de tussenperiode tot de definitieve 

activiteitenplek zou worden gerealiseerd. Overleg resulteerde in uitstel van de definitieve sluiting van 

t' Schippertje met telkens enkele maanden tot de definitieve sluitingsdatum van 1 juni 2015. Tot die 

tijd konden groepen uit de speeltuin en de buurt gebruik maken van de faciliteiten van het 

buurtcentrum. Inmiddels had de gemeente aan bureau JSO de opdracht gegund om te komen tot een 

gefundeerd advies over de beste plaats voor de gecombineerde activiteitenplek en speeltuin in de 

buurt.  Na de zomervakantie togen de onderzoekers aan de slag. De buurtvereniging nam deel aan de 

begeleidingsgroep (deelnemers: speeltuin, LBS, bewonersgroep Ons Eiland, Libertas, buurtvereniging 

en vertegenwoordiging overige partijen begeleidingsgroep wijkvisie).  Deze groep kwam 6x bijeen 

tussen eind augustus en eind december 2015. 

• Ommetjes en Groen (project 3 en 9):  voorafgaand aan de start van de groenprojecten hebben 

buurtvereniging en gemeente in het voorjaar een paar keer een schouw gehouden van het groen in 

de openbare ruimte.  Daarnaast heeft de gemeente (Duurzaam Leiden) meegewerkt aan het 

uitvoering van het geveltuinenproject van de groencommissie. Na de zomer werd de ambtelijke 

projectgroep groen ingesteld met een vertegenwoordiger van de buurtvereniging namens de 

begeleidingsgroep. Als agendalid nemen tevens uit de buurt deel: de projectleider Green Deal 

Zeeheldenbuurt en een vertegenwoordiger van KDV Admiraal de Ruyter. Omdat het onderzoek van 

JSO nog liep werd besloten te beginnen met de projecten ommetjes en vergroening. De ambtelijke 

projectgroep groen kwam in het najaar van 2015 4x bijeen. Gewerkt werd aan de voorbereiding van 

een startbijeenkomst voor de buurt begin 2016.

In juni organiseerde de gemeente een gesprek met Ondernemersvereniging de Waard en de 

buurtvereniging over de wijkvisieprojecten die het bedrijventerrein raken.  

2. Commissies buurtvereniging 

Park- en groencommissie

• Eind februari organiseerde de buurtvereniging ism Stedelijk Beheer een schouw van het park, mede 

op het oog van een mogelijke snoei van de onderbegroeiing in het park (een door bewoners 

aangegeven quick win in de wijkvisie). Hiervoor waren de mensen die zich hadden opgegeven voor de 

Parkcommissie uitgenodigd. De aanwezige bewoners van de Tasmanstraat spraken zich uit tegen een 

snoei vanwege het ontbreken van groen aan de andere zijde van het park.

• In april en mei kwam de groencommissie bijeen ter voorbereiding van de jaarlijkse plantjesactie en 

een  eerste geveltuinenactie. Deze laatste actie was bedacht ter invulling van de coproductierol van de 

buurt bij project 9 (vergroening). 

• Begin juni organiseerde de groencommissie de jaarlijkse plantjesactie. Iets minder opkomst dan 

eerdere jaren, maar nog  altijd werden namens 110 huishoudens in de buurt plantjes opgehaald. Ook 

hier was een plensbui spelbreker. Alle geraniumbakken op de Tromp-, Evertsenstraat en Kwekerijplein 

kregen nieuwe aarde en planten. De actie kon gerealiseerd worden dankzij een subsidie van Portaal.

• Eind juni organiseerde de groencommissie de eerste geveltuinactie in de buurt. Met hulp van 

Stedelijk Beheer kregen 20 woningen een geveltuintje, waarvan 12 ook planten via de 

groencommissie bestelden. Wethouder Marleen Damen legde het eerste tuintje op de Trompstraat 

aan. De uitvoering bleek tijdrovend omdat de aanvragers over de hele buurt verspreid waren. Ook 

bleek de betaling (via Duurzaam Leiden) te ingewikkeld. De commissie trok hier lering uit voor 

volgende acties.

• Begin oktober werkten leden van de Groencommissie mee aan een PR-actie van de KAVB 

(brancheorganisatie bloembollentelers en distributeurs), Duurzaam Leiden en Gemiva. Door het 

afvallen van een paar andere locaties in Leiden vond  de landelijke start van het bloembollenseizoen 
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plaats in Park Zeeheldenbuurt.  Clienten van Gemiva planten de bolletjes uit het bloembollenasiel en 

bollen van de KAVB. De commissie zorgde voor de publiciteit en catering. We hielden ca 60 zakjes 

bollen (bijenmengsel) over om uit te delen in de buurt. 

• Begin november organiseerde de groencommissie een tweede geveltuinactie, dit keer beperkt tot 

het koopdeel van de Evertsenstraat.  8 huishoudens deden mee en betaalden de gekochte plantjes 

cash aan de groencommissie.  Door de beperkte omvang was er meer onderlinge hulp van bewoners 

bij de aanleg en kostte de actie minder tijd in organisatie en uitvoering.  De geveltuinactie werd 

gecombineerd met een bollenactie voor de buurt. 74 huishoudens kwamen bollen ophalen. Dankzij 

een prijs van IVN en subsidie van Duurzaam Leiden konden extra bollen worden aangeschaft.  Deze 

zijn deels uitgedeeld aan de bollenophalers, en deels geplant in bloembakken in de Kortenaerstraat, 

een van de plantsoenen tussen Oosterdwarsstraat en Zijlsingel en op het Kwekerijplein. 

Kunstcommissie

De beide leden van de kunstcommissie deden in zeventiende-eeuwse kleding op een bakfiets mee 

met de optocht voor het dopen van het schip Aemilia. Ook waren zij mede-organisator van het 

Parkfeest en van de opening van Infopunt de Ruijter.   Tegelijkertijd met de opening van het infopunt 

organiseerde kunstcommissielid Marieke van Middelkoop in het kader van het project 

´Singelspark´een workshop ´fantasiedieren tekenen´ voor kinderen in de Meelfabriek. Marieke heeft 

de tekeningen van de buurtkinderen later verwerkt in een animatie die op een volgend project van 

Fields of Wonder is getoond (en later ook aan de kinderen in de Speeltuin). 

3. Activiteiten belangenbehartiging  

De buurtvereniging schreef in februari een zienswijze over de plaatsing van ondergrondse containers 

in de buurt. De gemeente nam een deel van de voorstellen over, maar trok dit besluit later in. De 

gemeente presenteerde begin 2016 een nieuw plan. 

In maart 2015 schreef de buurtvereniging een eerste algemene reactie op de Mobiliteitsnota.  In mei 

werd een bijeenkomst voor de buurt georganiseerd. Op grond van de inbreng van bewoners is samen 

met bewoners een zienswijze opgesteld en ingesproken in de Raad. Kern van het verhaal: de Zijlsingel 

is nu niet veilig genoeg. Dit komt zowel door huidige inrichting van de weg als door het niet 

handhaven van 30-km limiet. Daarnaast voorspelt de Mobiliteitsnota een stijging van het verkeer op 

de Zijlsingel. Dit terwijl bewoners nu al veel overlast van files, trillingen door zwaar verkeer, geluid en 

fijnstof hebben. Bij het inspreken heeft de buurtvereniging eenrichtingsverkeer als een van de 

mogelijke oplossingen genoemd. Dit is opgepakt door de raad. De gemeente presenteerde daarop 

nieuwe gegevens waaruit bleek dat dit niet mogelijk was. Op verzoek van de buurtvereniging hebben 

meerdere politieke partijen wethouder Strijk vervolgens gevraagd om veiligheid prominent mee te 

wegen bij de herinrichting. Strijk vond dit vanzelfsprekend en verwachtte dat dat door herinrichting 

auto's ook langzamer gaan rijden.  Op verzoek van de raad wordt bij het onderzoek naar de inrichting 

van de Zijlsingel ook effecten van beperkende maatregelen meegenomen zoals een verbod op 

vrachtverkeer of een uitbreiding van de milieuzone. Strijk zegde eveneens toe dat de buurt bij de 

herinrichting van de Zijlsingel wordt betrokken. 

In april werden de eerste bouwplannen voor het terrein van Zijlsingel 36 (nu Mauritz Motor Cars) 

bekend. Het duurde even voordat de impact van dit project doordrong: een sanering van het 

bouwterrein tot 3 meter diep terwijl de huizen eromheen niet gefundeerd zijn; de bouw van 46 

appartementen terwijl er op het terrein slechts ruimte is voor 18 parkeerplaatsen; een bijna 13 meter 

hoog gebouw aan de Zijlsingel dat volgens de buurt niet voldoet aan normen van het 

bestemmingsplan, de welstandsnota en beeldkwaliteitsplan Zeeheldenbuurt; met nog een gebouw 

daarachter dat veel licht zou wegnemen voor de onderste woonlagen van het Kwekerijplein.  Samen 

met de bewonerscommissie en het Kwekerijplein schreef de buurtvereniging een uitgebreide reactie.  

Deze brief leidde tot nieuwe contacten en samenwerking met omwonenden op de Zijlsingel.  Toen 

een informatiebijeenkomst door de projectontwikkelaar achterwege bleef, heeft de gemeente op 

verzoek van de buurtvereniging een dergelijk overleg georganiseerd. Dit was zeer verhelderend.  Ook 

bezochten buurtvereniging en bewoners een vergadering van de welstandscommissie. De commissie 

bleek toen eigenlijk al het gebouw aan de Zijlsingel te hebben goedgekeurd. De gemeente had het 
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Beeldkwaliteitsplan Zeeheldenbuurt daarbij niet als toetsingskader meegegeven. Buurtvereniging en 

omwonenden hebben daarom aangedrongen op een nieuwe toetsing. Daarbij speelde ook mee dat 

omwonenden gemerkt hadden hadden dat de schaal van de bouwtekeningen in aanzienlijke mate 

afweek van de werkelijke situatie.  In januari heeft de welstandscommissie het bouwplan opnieuw 

getoetst om die laatste reden. Het beeldkwaliteitsplan gold niet, betoogde de gemeente, omdat de 

normen voor de bouwplannen – buiten die voor Portaal – niet uitgewerkt zijn.  

Eind december schreef de buurtvereniging samen met de omwonenden een aparte zienswijze over 

het saneringsplan en organiseerde daarover een overleg met de Omgevingsdienst. 

In mei startte Portaal met het Wijklab Oosterhof (een nieuwbouwcomplex met 41 appartementen in 

het woonblok tussen Van Speykstraat, Evertsenstraat en Oosterstraat), met als deelnemers  

toekomstige bewoners, omwonenden, de bewonerscommissie, buurtvereniging en gemeente. 

Aanvankelijk werd dezelfde opzet gekozen als bij het Lakenplein: een prijsvraag waar 

architectenbureaus vrij op in konden schrijven. In de zomer week Portaal daar vanaf en kondigde aan 

met een specifiek bureau en projectontwikkelaar in zee te willen gaan, en dit zo mogelijk voor alle 

nieuwbouwprojecten in de Zeeheldenbuurt. Bewonerscommissie en buurtvereniging hebben laten 

weten dat zij het daar niet mee eens waren: de keuze voor  bewoners wat er gebouwd wordt in de 

buurt wordt zo een stuk beperkter. Portaal was echter niet van plan iets te veranderen. In de twee 

vervolg-wijklabs liet het architectenbureau telkens verder uitgewerkte plannen zien. Na de laatste 

sessie maakten omwonenden uit de Oosterdwarsstraat bezwaar:  zij vonden dat het bouwplan 

behoorlijk afweek van het Beeldkwaliteitsplan en van eerdere toezeggingen van Portaal. Het aantal 

appartementen was gestegen van 36 naar 42,  waardoor het gebouw hoger zou worden en er minder 

groen zou overblijven. Op verzoek van de buurtvereniging organiseerde Portaal daarop een 

vierpartijenoverleg. Aan een aantal wensen van de omwonenden kon tegemoet gekomen worden.

In oktober 2015 behandelde de gemeenteraad het bouwplan Nova Zembla (80 studentenwoningen 

tussen buurt en bedrijventerrein). De buurtvereniging had hier in 2014 een zienswijze over ingediend.  

Aanvullend op deze zienswijze heeft de buurtvereniging nog enige vragen aan de raad doorgegeven 

over het voorkomen van overlast en mogelijk gebruik van het programma 'student in de  wijk'. De 

wethouder zegde toe dat in een volgend gesprek tussen het college of ambtenaren met DUWO 

aandacht gevraagd zou worden voor de mogelijkheden voor toepassing van bovengenoemd 

programma in de Zeeheldenbuurt.

4. Green Deal Zeeheldenbuurt

De buurtvereniging onderschrijft de Green Deal Zeeheldenbuurt en heeft deze ondersteund door 

ruimte te bieden op de website. Met dit project wordt samengewerkt bij het wijkvisieproject 

vergroening. 

5. Contacten met andere organisaties

De buurtvereniging nam in 2015 deel aan:

• het overleg van de wijkverenigingen Binnenstad-Noord  (najaar 2015);

• het halfjaarlijkse buurtkaderoverleg met de wijkagenten;

• het vierpartijenoverleg tussen Portaal, gemeente, bewonerscommissie en buurtvereniging tbv een 

goede afstemming van de sloop/nieuwbouw en grootonderhoud door Portaal op de 

wijkvisieprojecten (januari en december 2015).

In januari 2015 vond de afsluitende gemeentelijke bijeenkomst van Lab071 plaats. Daarna is er geen 

overleg meer geweest tussen de buurt- en wijkverenigingen over dit onderwerp. 

6. Communicatie

De buurtvereniging heeft een website, facebookpagina en twitteraccount.  Sinds maart 2015 heeft de 

website weer een beheerder. Dat bleek nodig ook: de site begon steeds stroever te functioneren. 

Tegelijkertijd werd steeds duidelijker dat de communicatie van wijkvisiezaken naar de buurt uit 

verschillende hoek niet goed werkt. 

De gemeente kwam met het idee om een startpagina voor de buurt te maken, waarop via feeds 

nieuws uit allerlei bronnen voor de bewoners te vinden is.  De buurtvereniging heeft dit opgepakt en 
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in het najaar een website developer gevonden die zowel de problemen van de site kon aanpakken als 

een nieuwe startpagina maken.  

Begin september 2015 kwam een buurtkrant met wijkvisienieuws uit. De krant bevatte een 

uitnodiging voor het Parkfeest, interviews met de nieuwe projectleiders, en een overzicht van alle 

wijkvisieprojecten en andere ontwikkelingen. 

7. Festiviteiten

De eerste festiviteit die de buurtvereniging organiseerde was het afscheid van Cor Arnoldus op 21 

maart 2015.  Tijdens een druk bezochte borrel kreeg Cor de gouden speld van de gemeente Leiden 

opgespeld door wethouder Damen, zeer verdiend na 17 jaar voorzitterschap. 

Vervolgens werkte de buurtvereniging mee aan de organisatie en financiering van de feestelijkheden 

rond de doop van het schip Aemilia (dat op dit moment nog aan de gevel van Trompstraat 20 hangt) 

en de opening van het wijkkantoor ´Het Behouden Huys´ op 20 april.  Het schip is gebouwd door 

kunstenaar Andre Sas met hulp van een aantal buurtbewoners. Na de opening door wethouder 

Marleen Damen tekenden voorzitter Pieter Dool van Bewonerscommissie de Zeehelden en manager 

Jolanda Donderwinkel van Portaal een convenant met daarin afspraken tussen bewonerscommissie 

en Portaal over het groot onderhoud van circa 250 woningen in de wijk. Daarna liep Drumband Con 

Fuoco met admiraal de Ruijter aan het hoofd een rondje door de buurt en werd de Aemilia (bijna) 

gedoopt. Filmmaker Michiel Keller maakte van de bouw van het schip, het bevestigen ervan aan de 

muur van Trompstraat 20, de optocht en de doop een korte film die te zien is op de website van de 

buurtvereniging. 

Vanaf juli werkte de buurtvereniging met een aantal leden van de Begeleidingsgroep aan de 

voorbereiding van het Parkfeest  2015 (26 sept 2015).  Een belangrijk doel van het Parkfeest was het 

informeren van bewoners over de wijkvisie en andere ontwikkelingen het interesseren van bewoners 

voor deelname aan de wijkvisieprojecten.  Het Parkfeest werd geopend door wethouder Roos van 

Gelderen die alle wijkvisieprojectleiders voorstelde aan de buurt. Bij de voorbereiding van het feest 

was veel energie gestoken in het mee laten doen van freelancers, organisaties en bedrijven uit de 

eigen buurt  (in het kader van ZAZ – door en voor de buurt). Uiteindelijk hebben 11 zzp'ers en 

organisaties  uit de buurt een actieve bijdrage geleverd: kunstenares Mari Stikvoort maakte een 

netwerkpoint voor zzp´ers; bakker Omer Tantuni zorgde voor Turkse broodjes en maiskolven en 

Batavia Coffee voor ijskoffie; bij Ronald Hilhorst konden mensen hun naam leren schrijven in het 

Japans; kunstenaar Andre Sas verzorgde een kleiworkshop. De kunstcommissie organiseerde een 

taartenbakwedstrijd en een workshop verkleedkleren maken met modeshow, waarbij de 

deelnemende kinderen op de foto gezet werden door fotograaf Winand Stut.  De Ricardo van Rhijn 

Stichting organiseerde een uitgebreid sportprogramma voor oudere kinderen en DJ Decoy zorgde 

voor muziek. Bewoners konden gratis boeken uitzoeken bij de kraam van de Boekenzolder en zich 

laten informeren over diensten van Leem en Meer, KDV de Watergeuzen en Gemiva. Niet uit de 

buurt, maar een bijzonder leuke activiteit was de kraam waar kinderen onder leiding van Ali el Ali 

(Libertas) vogelhuisjes konden maken.  Voor informatie over ontwikkelingen in de buurt konden 

bewoners terecht bij de kramen van de gemeente, Portaal, de Green Deal en de buurtvereniging. 

Onderzoeksbureau JSO gebruikte het Parkfeest  om 64  kinderen te interviewen over hun gebruik van 

de speeltuin en Park.  De buurtvereniging zorgde voor de bar, zoutjes en genoeg zitgelegenheid.  Voor 

de suikerspinkraam van de gemeente stonden lange rijen. Na 6 uur konden bewoners nog van een 

kop soep en broodjes genieten in de Speeltuin.  Al met al een zeer geslaagd feest met een geschatte 

opkomst van rond  200 bewoners. 

Begin december kreeg de secretaris van de buurtvereniging, Annemarie Koopman, op voordracht van 

betrokkenen bij de wijkvisie de Leidse vrijwilligersprijs uitgereikt. 

De laatste feestelijke activiteit in 2015 betrof de opening van Infopunt de Ruijter op door wethouder 

Marleen Damen. 

Tijdens deze gelegenheid konden buurtbewoners  tevens kennis maken met de buurtmakelaar Jos 
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Derissen en het Sociaal Wijkteam. De kunstcommissie zorgde voor een feestelijke aankleding van het 

Infopunt.  Om bewoners te interesseren was met medewerking van Winand Stut een 

fototentoonstelling van kerstversiering in de buurt gemaakt.  De gemeente zorgde voor gebakstaafjes 

met het scheepjeslogo en de buurtvereniging voor drankjes. Kinderen konden aan de overkant van de 

De Ruijterstraat meedoen aan de workshop fantasiedieren tekenen, georganiseerd door Marieke van 

Middelkoop in het kader van het kunstenaarsproject Singelspark.  Buurtbewoners konden na een 

borreltje bij het Infopunt meelopen met de feestelijke rondwandeling met gids langs alle 

lichtkunstwerken van Singelspark (te beginnen met de animatie van Marieke op de Meelfabriek).

Betrokken bij de werkzaamheden van de buurtvereniging en wijkvisie in 2015:

Begeleidingsgroep Wijkvisie: 

Ali el Ali (Libertas)

Cor Arnoldus (voorzitter buurtvereniging tot 21 maart 2015 en voorzitter speeltuinvereniging)

Sandra Breugem (buurtvereniging)

Dennis Bruggink (BC)

Annette Chaudron (BC)

Marieke Dool (speeltuinvereniging)

Pieter Dool (voorzitter BC)

Wilfred van Duyvenbode (algemeen bestuurslid Buurtvereniging)

Marten Hamelink (buurtvereniging)

Rinus van Haasteren (buurtvereniging, agendalid)

Ronald Hilhorst (bewonersgroep Ons Eiland)

Roelof Hol (individueel aangesloten)

Elsbeth Klink (bewonersinitiatief Kwekerijplein)

Leon Kloos (Leidse speeltuinbond)

Annemarie Koopman (secretaris buurtvereniging)

Hella Koopmans (buurtvereniging, Kwekerijplein)

Marieke van Middelkoop (individueel aangesloten, agendalid)

Ester Lacourt (individueel aangesloten, agendalid)

Joshua Luijten (buurtvereniging)

Rene Prins  (Portaal)

Jeroen Schrama (projectleider Green Deal)

Jo Verhoeven (BC)

Klaas van der Vliet (buurtvereniging)

Antoinette Voogd (individueel aangesloten)

Sandra van der Voort (algemeen bestuurslid buurtvereniging)

Karin Wibier (penningmeester buurtvereniging)

Henriette Noordhof (gemeentelijk projectleider).

Bestuur buurtvereniging:  Cor Arnoldus (voorzitter tot 21 maart 2015), Annemarie Koopman 

(secretaris), Karin Wibier (penningmeester), Wilfred van Duyvenbode en Sandra van der Voort 

(algemeen bestuurslid).

Groencommissie: Pieter Dool, Jeroen Schrama, Laura Rus, Jo Verhoeven, Marten en Eveline Hamelink, 

Elsbeth Klink, Ankie Krul, Andre Sas en  Wilfred van Duyvenbode en Annemarie Koopman. 

Kunstcommissie: Antionette Voogd en Marieke van Middelkoop. 
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