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Samenvatting Verkiezingsenquête Professorenwijk-Oost
Onderwerp
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft een aantal bewonersorganisaties
uit de Professorenwijk-Oost een enquête georganiseerd om te inventariseren wat er in de wijk leeft.
In dit stuk worden de resultaten van deze enquête gepresenteerd. De resultaten zullen gedeeld
worden met politieke partijen zodat zij bij de bepaling van hun standpunten rekening kunnen houden
met de sentimenten in de wijk. De enquête vindt u via deze link.

Populatie en respons
De enquête is in januari uitgevoerd. Het vragenformulier is verspreid in de Professorenwijk-Oost op
alle 700 adressen en is daarnaast verspreid via Email en de social media. Er kwamen 222 formulieren
terug, waarvan 214 uit de wijk Professorenwijk-Oost. De respons in de wijk was 31 % waarbij alle
delen van de wijk goed vertegenwoordigd waren. Wij beschouwen de enquêteresultaten als
representatief voor de meningen in de wijk.

Hoe verder met bouwplannen Oppenheimstraat?

Er is gevraagd wat er met de
bouwplannen in de
Oppenheimstraat (Multifunctioneel
Centrum met zorgwoningen) moet
gebeuren.
85 % vindt dat er een alternatief
plan moet worden ontwikkeld, 9 %
vindt dat de oorspronkelijke plannen
moeten worden uitgevoerd, 6 %
antwoordt met weet niet / geen
mening / anders.
Een duidelijk signaal voor gebrek
aan draagvlak in de wijk voor de
bestaande plannen.

N.B. Na verspreiding van de enquête werd bekend dat de Gemeente inmiddels aan alternatieven
werkt voor de plannen in de Oppenheimstraat.
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Welke bestemming Roomburgerpark?

Naar aanleiding van de
uitbreidingsplannen van de
hockeyclub is gevraagd in
hoeverre er getornd mag
worden aan de huidige groene
bestemming van het park.
Het antwoord is
ondubbelzinnig: 90 % vindt
dat het park ten allen tijde
groen moet blijven, 5 % vindt
andere bestemmingen
bespreekbaar, 5 % antwoordt
met weet niet / geen mening /
anders.
Er is dus geen draagvlak voor
uitbreiding van de hockeyclub
ten koste van het groene park.

Bestemming hockeyvelden bij vertrek hockeyclub?
Er is gevraagd wat er met de
hockeyvelden moet gebeuren
indien de hockeyclub besluit
te verhuizen naar de Vliet.
62 % vindt dat de bestemming
groen, sport of een
combinatie van beiden moet
zijn. 12 % is voor bebouwing
(laagbouw). 15 % is
voorstander van een
gemengde bestemming (bouw
met groen en/of sport). 11 %
antwoordt met weet niet /
geen mening / anders.
De meerderheid wil dus geen
bebouwing, een substantiële
minderheid is voorstander van
gehele of gedeeltelijke
bebouwing.
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Aandachtspunten bestemmingsplan en buurtzaken
Er zijn 2 open vragen gesteld: wat moet er aan de orde komen in het bestemmingsplan (verloopt in
2019) en welke buurtzaken wilt u onder de aandacht brengen van de politiek?
Omdat de beantwoording van beide vragen door elkaar heen liep worden ze hier gezamenlijk
behandeld. Vier thema’s sprongen er uit. Per thema geven we een korte samenvatting van de
antwoorden.
1. Groen
Groen staat met kop en schouders bovenaan in de prioriteitenlijst van de buurt. Men wil het groen
behouden en uitbreiden waar mogelijk. Het Roomburgerpark moet behouden blijven.
2. Verkeer
Veel inwoners vragen aandacht voor de verkeersafwikkeling in de wijk. Vooral het verkeer bij de
scholen en kinderopvanglocaties wordt als problematisch ervaren.
3. Bebouwing
Veel bewoners willen een bouwstop in de wijk of willen beperkingen aan de hoogte van de bouw
stellen (“geen hoogbouw”). Als er dan toch gebouwd wordt moeten het woningen voor senioren
worden.
4. Sociale overlast
Over hangjongeren zijn veel klachten. Men ervaart vooral geluidsoverlast. Probleemlocaties zijn de
hangplek in het Roomburgerpark (de zeecontainer), de schoolpleinen en het groen bij de
Uhlenbeckkade / Meijerskade.

Verder waren er opmerkingen over:








Parkeerdruk
Afwatering bij Scholtenstraat / Asserstraat / Burggravenlaan
Verkamering
Zwerfvuil
Het Third Place plan Roomburg
Het gebrek aan buurtwinkels
Etc.
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1. Inleiding
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft een aantal bewonersorganisaties
uit de Professorenwijk-Oost een enquête georganiseerd om te inventariseren wat er in de wijk leeft.
In dit stuk worden de resultaten van deze enquête gepresenteerd. De resultaten zullen gedeeld
worden met politieke partijen zodat zij bij de bepaling van hun standpunten rekening kunnen houden
met de sentimenten in de wijk.

2. Onderzoeksaanpak
Populatie
De enquête heeft betrekking op de Professorenwijk-Oost. Dit is het gebied dat begrensd wordt door
de Kanaalweg, de Lorentzkade, de Burggravenlaan en de Roomburgerlaan. In het gebied wonen 1320
inwoners in 700 huishoudens. Het is een buurt met relatief veel appartementsbewoning. U kunt over
het gebied meer informatie vinden op de website Drimble.

De enquête is op 19 en 20 januari 2018 huis aan huis verspreid op (alle) 700 adressen in dit gebied.
Daarnaast is hij 17 januari 2018 gepubliceerd op de Social Media site Nextdoor in de groep
Professorenwijk-Oost (102 leden) en op de Facebook-pagina BOP Bewonersplatform ProfessorenwjkOost (46 leden). De Facebook-pagina van de Vrienden van het Roomburgerpark is bewust niet
ingezet omdat dit de representativiteit van de enquêteresultaten in gevaar zou brengen. Tot slot is
de enquête per Email verspreid onder buurtbewoners waarvan bij de organisatoren een mailadres
hadden. Geënquêteerden die een mailadres achter lieten zijn in een dankmail opgeroepen de
enquête te verspreiden onder hun buren.

Respons
De enquête is ingevuld door 222 personen waarvan er 214 woonachtig zijn in de ProfessorenwijkOost, 6 buiten de wijk en bij 2 is dit onduidelijk. De respons in de Professorenwijk-Oost is dus 31 %.
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Geanalyseerd is in hoeverre de enquêtes uit de hele wijk afkomstig zijn. In het bovenste diagram ziet
men de verdeling van aantal adressen over straten in de wijk, in het onderste diagram de verdeling
van ingevulde enquêtes over de straten. In beide diagrammen ziet men dezelfde straatnamen in de
top 5, namelijk Buggravenlaan, Van Vollenhovenplein, Moddermanstraat, Scholtenstraat en
Oppenheimstraat. Hieruit leiden wij af dat de ingevulde enquêtes goed gespreid zijn over de wijk.
Om deze reden beschouwen wij de resultaten als representatief voor de meningen in de wijk.
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Aan de geënquêteerden is
gevraagd hoe de enquête voor
het eerst onder hun aandacht is
gebracht. Het blijkt dat 68 % van
de respondenten de enquête in
hun brievenbus voor het eerst
zagen, 22 % via Email en slechts 6
% via de social media. De overige
4 % weet het niet. Dit vonden wij
een opvallend resultaat. Wil men
echt de massa bereiken dan zijn
de traditionele kanalen (huis aan
huis bezorging) nog steeds het
meest effectief.

De vragen
De enquête bestond uit 3 meerkeuze vragen en 2 open vragen over buurtkwesties. Daarnaast zijn
vragen opgenomen voor het bepalen van de representativiteit van de enquête (postcode) en voor
het bepalen van de toekomstige communicatiestrategie (mailadres, waarover meer informatie,
herkomst enquête). De enquête kon via een papierenformulier en via een internetpagina worden
ingevuld. Zie voor meer informatie op onskanaal.net – kanaal BOP Bewonersplatform Oost
Professorenwijk.
46 enquetes (21 %) werden op papier aangeleverd, 176 (79 %) via Internet.

Verwerking van de resultaten
De digitale enquete is gemaakt met de Wordpress-app Quiz and Survey Master. De resultaten zijn
verwerkt met Microsoft PowerBI.
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3. Vraag: Multifunctioneel Centrum in de Oppenheimstraat
Vraagstelling
Bij de Josephschool in de Oppenheimstraat is de bouw van een Multifunctioneel Centrum met
zorgwoningen gepland. Tegen de plannen bestaat weerstand in de buurt vanwege de
verkeersveiligheid en de parkeerdruk.
Wat moet er volgens u met de bouwplannen gebeuren? (kies 1 alternatief)
□
□
□

Voer de plannen gewoon uit. Hieraan is behoefte
Ontwikkel een alternatief plan samen met de buurt dat tegemoet komt aan de bezwaren
Weet niet / geen mening / anders

Toelichting:

Resultaten

85 % vindt dat er een alternatief
plan moet worden ontwikkeld, 9 %
vindt dat de oorspronkelijke
plannen moeten worden
uitgevoerd, 6 % antwoordt met
weet niet / geen mening / anders.

Toelichting antwoord “Oorspronkelijk plan uitvoeren”:




Geen hoogbouw
Voor verkeersveiligheid en parkeerdruk moet een goede oplossing worden gevonden. Bijv.
Parkeergarage.
Parkeergarage bouwen! Ondergronds. daar is Leiden goed in
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Toelichting antwoord “Alternatief plan ontwikkelen”:































Er gebeurt te veel tegelijk op deze locatie
Teveel verschillende functies op een te klein oppervlakte in een te smalle straat
Niet teveel en te verschillend op een te klein oppervlak
De Oppenheimstraat is een heel klein straatje waar zo’n megalomaan project letterlijk niet in
past.
MIsschien kunnen andere vervoersmiddelen worden aangemoedigd. Fiets, OV, kleine
elektrische busjes voor groepsvervoer etc
Het huidige plan is veel te massaal en te groot voor deze plek. Geeft veel verkeer in deze
smalle en toch al drukke straat waar bijna 900 kinderen iedere dag naar school gaan.
Liever de situatie houden zoals hij is. De school heeft speeltruimte nodig en de wijk is al meer
dan volgebouwd.
Het gebied heeft met 3 basisscholen meer dan genoeg verkeersdrukte.
ik vind de bovenstaand omschrijving te vaag: wat wordt dat precies en wie heeft er
behoeftenaan?
er kan wel wat gebeuren, maar de verkeers- en parkeerproblemen moeten niet te groot
worden
Heb zelf ook op de Van Vollenhovenkade 11 gewoond. Was in 2011 al niet te doen vanwege
drukte!!! Verkeer, lawaai, parkeren, enz.
bouw hier seniorenwoningen. hier is in de wijk behoefte aan.
Zeer slecht plan met grote consequenties voor bewoners Oppenheimstraat.
Die enkele nu nog rustige wijken die een stad (dus ook Leiden) heeft moeten rustig blijven!
Volgens mij is er in ons gedeelte van de wijk geen behoefte aan een M.C. icm zorgwoningen.
Ik vraag me af wie dit soort onzalige plannen bedenkt.
Belangrijk is de verkeersdrukte in de oppenheimstraat
Te veel druk op de wijk qua verkeers en parkeeroverlast.
Samenbrengen/ bnij elkaar houden van ouderen en jongeren is prima. Zorg echter wel dat
het op een schaal gebeurd die passend is op de plek waar je het doen wilt. Niet zoveel
mogelijk proppen (voor meer winst) ten koste van de leefbaarheid
alles zo groen en speels mogelijk houden
Selecteer een gebied, staat of provincie a.u.b.
De (verkeers)belasting op de wijk is al groot door de aanwezigheid van scholen,
kinderopvang, sport- speel- en recreatiefaciliteiten. Meer kan er niet bij zonder dat de
(verkeers)veiligheid in gevaar komt en er andere vormen van overlast ontstaan.
plannen moeten passen in de buurt, qua verkeer en uiterlijk.
Neem ondergrondse parkeergarage mee in de plannen voor algemeen gebruik bewoners /
zorgcentrum / hockey / tennis / ouders kinderen school.
Bezwaren zijn realistisch en terecht.
De verkeersdrukte is nu al te groot, dus laat staan als er gebouwd wordt en wanneer het
daadwerkelijk af is. Meer mensen zorgt voor meer verkeer en dus nog gevaarlijkere situaties
in een omgeving waar dagelijks kinderen spelen.
dat betekent dus wel bouwen!
Overleg met bewoners is noodzakelijk!
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Toelichting antwoord “Weet niet / geen mening / anders”:











Pak het parkeer probleem grondig aan en bouw daarna pas, parkeren onder de grond!
ik weet hier niets van
naar mijn mening zijn er te weinig zorgwoningen
Alleen de bouw v een gymzaal
Ik wil geen zorgwoning in de Oppenheimstraat, want veel mensen kunnen zich er niet fijn bij
voelen en de straat is al erg druk door de Josefschool. Het gaat alleen voor extra overlast
zorgen
Alleen doorzetten als er iets gedaan kan worden aan de drukte met auto&#039;s en de
parkeerproblemen. Door de scholen in de buurt is er altijd al veel drukte met auto&#039;s
rond deze straat.
Niet door laten gaan.
ik woon er te ver vandaan om er een mening over te hebben
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4. Vraag: Roomburgerpark
Vraagstelling
Over het Roomburgerpark, het deel met de bestemming groen, is veel te doen. Eens in de paar jaar
verschijnen er nieuwe plannen voor het park (bebouwing in 2004, uitbreiding hockeyclub 2015 en
2017).
Wat moet er volgens u met het park gebeuren? (kies 1 alternatief)
□
□
□

Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming
Het park is niet heilig. Andere bestemmingen dan groen moeten bespreekbaar zijn (sport,
woningen)
Weet niet / geen mening / anders

Toelichting:

Resultaten

90 % vindt dat het park ten
allen tijde groen moet blijven,
5 % vindt andere
bestemmingen bespreekbaar,
5 % antwoordt met weet niet
/ geen mening / anders.
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Toelichting antwoord “Ten allen tijde groen”:





























Hoe vaak moeten wij het nog herhalen? 2000 handtekeningen voor behoud van het parkin
2004!
Het Cronestein park is te ver weg voor ouderen.
Voor ouderen is lopen in een “wild stukje” groen noodzakelijk. Het Cronestein park is te ver
weg.
Ouderen en honden bezitters houden van dit kleine wijk-park, vanwege de rust, de vogels en
de mogelijkheid tot contact.
Laat het park alsjeblieft zoals het is: zoveel groen is er niet dichtbij, het park wordt goed
gebruikt, groen is goed voor de luchtzuivering en de afwatering
Deze groene long moet behouden blijven!
geen hoogbouw
Er is behoefte aan groen in de wijk waar iedereen gebruik van kan maken, sporten, wandelen
en recreëren . Waarom dit park een andere bestemming geven en elders in de stad een
singelpark maken.
Toezicht of een vaste beheerder zou het park ten goede komen, eventueel op vrijwillige
basis.
De bomen moeten zoveel mogelijk behouden blijven om een gezond leefklimaat te hebben.
Fijnstof en slechte lucht is slecht voor de gezondheid. Bomen en groenvoorzieningen moeten
blijven om de balans te behouden.
openbaar groen is nodig en het wordt veel gebruikt.
Belangrijk om dit park te behouden. Naaste omgeving al volgebouwd. Drukte van het
hockeyen is al zeer groot, niet uitbreiden, moeten maar zelf elders ondergebracht worden....
weinig openbaar groen in onze wijk. Het park wordt goed gebruikt door wandelaars,
sporters, hondenbezitters en nu ook Leyden Aging Vitality. Er wonen ook veel vogels, kleine
dieren
Alle parken/groen in onze wijk mogen nooit aangetast worden door bouwplannen. Deze
delen maken onze wijk bijzonder, dus dat moeten wij absoluut met rust laten.
Een groen park is noodzakelijk voor de omgeving.
Het park moet absoluut groen blijven!
Leg een tuin aan zoals het Zoete Land = groot succes.
Als de hockeyclub wil uitbreiden moet die verhuizen. Ons enige parkje is goed zoals het is.
Gemeente: ,,Blijf met je tengels van ons park af&#039;!!!&#039;&#039;
Nu bouw bij Lorentzschool is afgeblazen, is daar wellicht plek voor een extra sportveld voor
de hockeyclub zoals door CDA Leiden voorgesteld.
Als hondenbezitter ben ik fel tegen de megalomane plannen van de hockeyclub. Veel
hondenbezitters willen het park graag behouden. Ook vanwege de groene speelfunctie voor
de kinderen uit de buurt
Groen met water(berging) waar kinderen spelen mogen (zoals in Cronesteyn). Dus niet te
aangeharkt.
Er wordt veel gespeeld en gewandeld dat mag niet afgenomen worden
Er zijn erg weinig losloop plekken voor honden in leiden
Het park moet blijven zoals het is.
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Waarom al het groen volpompen met bebouwing, dit park maakt de buurt juist aantrekkelijk
om te wonen.
Heeft al veel ingeleverd! Denk aan speeltuin (wat goed is voor elke leeftijd iets) maar niet
nog meer weg i.v.m. fauna / flora.
Er is al zo weinig groen in deze regio. Voor kinderen maar ook volwassenen belangrijke
ontspanning
behoud deze groene long
Bekeken zou moeten worden hoe de biodiversiteit van het park vergroot zou kunnen worden
zoals dat ook op andere plekken gebeurd.
opmerking: als het verhuizen van de hockeyclub zou betekenen, dat op de hockeyvelden
woningbouw komt, dan verdient m.i. uitbreiding van de hockeyvelden in het Roomburgpark
de voorkeur.
Het park is inderdaad niet heilig maar het weinige groen hier zou toch behouden moeten
kunnen blijven. Het is al zo weinig.
Er verdwijnt al zoveel groen in de omgeving.
het functioneert nu prima!
Het park behouden maar aanzienlijk verbeteren - het is nu nogal pover.
We moeten vechten voor het behoud van een beetje open ruimte voor alle bewoners!
Is van belang voor de groenvoorziening. Niet alles hoeft volgebouwd te worden.

Toelichting antwoord “Andere bestemmingen bespreekbaar”:






maar wel in goed overleg met bewoners en gebruikers van het park
Bebouwing alleen op vrijkomende hockeyvelden. Bouw voor senioren? Hockey naar
Voorschoten.
Hockey Roomburg uitbreiden, absoluut.
Uitbreiding hockeyclub is nodig maar dan wel met veel aandacht voor parkeermogelijkheden.
Dat de club geen eigen parkeerplaats heeft geeft hoge druk op de wijk.
Uitbreiding hockey of tennisclub is een goed idee.

Toelichting antwoord “Weet niet / geen mening / anders”:








voorkeur groene bestemming, sport mits niet gepaard gaand met massaliteit, luidruchtige
feesten, parkeeroverlast etc mag ook
Geintegreerde bestemming Third Place voor recreatie, groen en sport; GEEN woningen!
ik vind een gedeelte park heilig, maar niet alles.
Andere bestemmingen bespreekbaar mits niet TE grote/ hoge wooncomplexen EN het
groene karakter en de parkachtige sfeer behoud blijft !!!
Kan best een combinatiefunctie krijgen met sportuitbreiding om te zorgen dat sport in de
wijk blijft
Groene bestemming in combinatie met tennisbanen en seniorenwoningen (beperkt, liefst
laagbouw).
Persoonlijk heb ik er niet zoveel moeite mee als een deel van het park wordt gebruikt voor
meer sportvelden, maar ik snap dat velen er wel moeite mee hebben.
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Ontwikkel het park op een manier dat tennis en hockey en buurtbewoners er plezier aan
hebben. Dus met extra veld voor hockey, en met behoud van park.
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5. Vraag: Sportpark Roomburg
Vraagstelling
De hockeyvereniging zoekt uitbreidingsruimte. Eén van de opties is verhuizing van de
hockeyvereniging naar Sportpark de Vliet.
Stel dat dit gebeurt, wat moet er dan volgens u gebeuren met de vrijkomende velden? Als u
meerdere bestemmingen wilt combineren op deze locatie, kruis dan meerdere opties aan.
□
□
□
□

De hockeyvelden moeten weer een sportbestemming krijgen
De hockeyvelden moeten worden gebruikt voor uitbreiding van het groene park
De hockeyvelden moeten worden bestemd voor laagbouw voor senioren
Weet niet / geen mening / anders

Toelichting:

Resultaten

62 % vindt dat de bestemming groen, sport of een combinatie van beiden moet zijn. 12 % is voor
bebouwing (laagbouw). 15 % is voorstander van een gemengde bestemming (bouw met groen en/of
sport). 11 % antwoordt met weet niet / geen mening / anders.
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Toelichting antwoord “Sport”:






Een sportbestemming zonder nachtelijke verlichting.
De tennisclub kan ook nog ruimte gebruiken. Misschien is beide mogelijk park en meer
ruimte voor de tennisclub.
Bouw ondergronds binnenveld (onder huidige banen/velden) voor extra trainingen /
squashanen enz.
Met een eventuele geringe uitbreiding in die richting van de tennisclub.
Wil men groeien en uitbreiden? Vertrek dan!

Toelichting antwoord “Groen”:


















Een jeu-de-boule baan voor jong en oud ?
Sportbestemming verhoogt de parkeerdruk enorm. Het zou echt een prachtig park kunnen
worden, dat voorziet in een grote behoefte.
Sportvereniging kan beter naar een locatie verhuizen waar ze kunnen groeien en waar ze
minder geluidsoverlast veroorzaken.
Uitbreiding groenen park in combinatie met een woning project met duurzame NULenergiewoningen voor een prijs die voor starters betaalbaar is
Maak er een pluktuin (kruidentuin) van.
Onze parken mogen nooit aangetast worden door uitbreiding van de sportclub Roomburg.
Als Roomburg weggaat, dan is uitbreiding van het groene park de beste oplossing.
Brood en spelen voor het volk zo ver mogelijk van mijn huis!
De hockeyvelden moet gedeeltelijk worden gebruikt voor laagbouw voor senioren en
uitbreiding van het park.
Geen bebouwing alsjeblieft!
Groenvoorziening noodzakelijk voor gezondheid bewoners. Is bewezen in onderzoek. Veel
mensen in omgeving wonen in flat. Hebben ruimte nodig. Verstedelijking in omgeving al
enorm uitgebreid. Hockeyvereniging heeft alternatief gekregen.
Bijv: Speelweiden voor de buurt en (evt.) scholen. Pluktuinen. Omheind hondenuitlaatveld.
Vrije sportactiviteiten.
Speelvelden voor vrije sportbeoefening. Uitbreiding heemtuin. Banken evt. picknickplekken
etc. Omheinde ruimte voor hondenuitlaat.
en dit niet los zien van de tennisvelden
een combinatie van uitbreiding groen en tennisbaan
Veel verkeersoverlast in met name het weekend.
Evt. seniorenwoningen of zorgcomplex, maar dan wel tussen het groen!

Toelichting antwoord “Sport en Groen”:






In ieder geval geen woningbouw, een stad heeft ook behoefte aan groen
Eventueel de junior hockeyafdeling hier laten sporten.
Een nieuwe sportbestemming betekent natuurlijk niet gelijk bouw van hoge panden.
Voorkeur voor sport
Wij vinden het geen goed idee dat de hockeyvelden naar de Vliet gaan. Veel te onveilig om
heen en terug te fietsen. Er zijn veel kinderen lid.
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Absoluut geen woningen
Geen woningbouw, dus uitbreiding van het park of weer sportbestemming.

Toelichting antwoord “Sport, Groen en Laagbouw”:






En de hangjongeren graag elders onderbrengen vanwege uitbundige geluidsoverlast in de
nacht
Een combinatie. Het zou fijn zijn als de hokeyers verdwijnen want ze zorgen voor overlast in
de buurt. De wijk
ik vind alle bestemmingen wel okay, misschien is een mix mogelijk. Bij een sportbestemming
denk ik aan een sportbestemming voor de wijk zodat er geen extra autoverkeer nodig is.
In ieder geval geen hoogbouw, dus maximaal twee a drie woonlagen
geen hoogbouw. Vraag is er wel behoefte aan een sportbestemming? Of villa’s zoals ernaast

Toelichting antwoord “Sport en Laagbouw”:


Tennispark uitbreiden met all weather banen

Toelichting antwoord “Groen en Laagbouw”:






belangrijk is dat het laagbouw is, niet te veel mensen op een vierkante meter ivm overlast
Het allerbeste zou zijn om het groen uit te breiden , schooltuintjes of pluktuinen, alternatief
een klein aantal laagbouw senioren woningen. Zo kunnen bewoners uit de wijk naar een
kleinere woning in de eigen buurt verhuizen.
er is behoefte aan kleinere woningen voor senioren en dat valt prima te combineren.
en/of andersoortige laagbouw

Toelichting antwoord “Laagbouw”:











Zou voldoen aan een behoefte die bij veel oudere wijkbewoners leeft. En is goed voor de
doorstroom in de huizenmarkt. De eerste twee opties zijn gezien het gemeente beleid geen
optie dus dan maar het beste alternatief.
ja, maar alleen een deel (zie vorige vraag) ik vind een deel park en misschien ook een deel
sport ook belangrijk
Met voldoende parkeergelegenheden voor familiebezoek, enz.
Liefst deze keuze. Anders villa’s a la Hazewinkelbuurt.
Als Roomburg vertrekt, zal er iets moeten gebeuren met de ruimte. Laagbouw voor senioren
lijkt me dan een prima invulling.
Maar dan wel betaalbaar, niet alleen voor de rijken onder ons. Als de senioren “opschuiven”
komen er weer woningen vrij voor de jonge mensen. Groen behoudender goedkopere
woningen voor jongeren !!
Als alternatief voor het multifunctionele centrum in de Oppenheimstraat
niet alleen voor senioren

Toelichting antwoord “Weet niet / geen mening / anders”:


Nog geen mening over gevormd. Geen van de eerste drie opties zou ik op dit moment willen
uitsluiten.
18




















Als hockey weggaat, gun het dan aan een projectontwikkelaar voor commerciele
nieuwbouw.
Laat op de vrijgekomen velden de zorgwoningen komen, zo blijft het schoolplein ook
daadwerkelijk schoolplein en kan deze ook naar behoren opgeknapt worden.
Zie punt 4 bestemmingsplan voor suggestie gebruik hockeyvelden
Verhuizing naar de Vliet is slechte keuze. Houdt sport dichtbij en geef Roomburg ruimte tot
groei. Als de hockey echt weg moet, dan mogelijk het multifunctionele centrum van vraag 1
hier plaatsen.
kinderboerderij/speeltuin/minigolf/jeux de boules met uitspanning
misschien kan daar dan een multi functioneel centrum komen
Wat mij betreft een combinatie van 1 en 3.
Groen met water(berging) waar kinderen spelen mogen (zoals in Cronesteyn). Dus niet te
aangeharkt. Eventueel beperkte uitbreiding van tennispark.
Weer sport of een mooie oplossing voor de seniorenflat
Bebouwen met gezinswoningen
Woningen graag
Geef de tennisvereniging zo de ruimte om uit te breiden, of geef er een openbare
park/speel/sportfunctie aan.
Hockey moet blijven
Ontwikkel een plan, samen met de buurt. Geen hoogbouw.
Roomburg moet blijven op deze plek. Geen verhuizing van de club.
het is belangrijk dat alle leeftijdsgroepen een goede woonfunctie in de wijk kunnen vinden.
goed overleg met alle partijen is van belang.
hockeyvelden moeten gewoon blijven + een oefenstuk bij de school
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6. Vraag: Bestemmingsplan
Vraagstelling
In 2019 moet er een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt voor onze wijk. Het bestemmingsplan
geeft aan welke locaties bestemmingen hebben (groen, water, woningen, bedrijven) en wat daar
toegestaan is. Het gaat ook in op zaken als verkeersafwikkeling en gevolgen voor flora en fauna.
Welke zaken moeten aan de orde komen in het nieuwe bestemmingsplan? Wat moet er anders en
wat moet behouden blijven?

Antwoorden

























Groen en water moeten behouden blijven. Meer senioren laagbouw woningen. .
Investeer in klimaatadaptatie Zorg voor voldoende speelmogelijkheden Bij-vriendelijk groen
ruimte geven Sociale woningbouw
Ruimte voor groen, geen leisure-park van park Roomburg maken, geen hoogbouw,
Geen hoogbouw hoger dan hetgeen in de wijk aanwezig is. Meer zekerheid dat bestaand
groen behouden blijft. Verbod op verkamering. Geen onttrekkingsvergunningen meer
verlenen.
Verkeersafwikkeling bij de scholen is een blijvend knelpunt. Het gebruik van auto's moet hier
worden ontmoedigd.
Verdeling groen wonen bedrijven gelijk houden. Bouwstop voor scholen en Publieke
voorzieningen bij burggravenlaan, Lorentzkade, vollenhovekade Parkeerproblemen en
onveilige verkeerssituaties grondig aanpakken
Betere verkeersafwikkeling bij van Vollenhovenplein naar van Vollenhovenkade. Geen
hogere bouwplannen dan het grootste deel huidige flats in de wijk. Behoud cq uitbreiding
van flora en fauna.
Voldoende groen
Hoogte waterstand: binnentuinen zijn nu vaak niet te betreden. Goede verkeersstromen en
handhaving van het ingestelde eenrichtingsverkeer
Roomburgerpark moet in zijn huidige vorm behouden blijven
groen moet behouden blijven
verkeersluw niet verder 'inbreiden'
Veel aandacht voor hoeveel verkeersdruk de buurt aan kan, om het leefbaar te houden.
Groen is zeer belangrijk in de stad voor de leefbaarheid.
Verkeersstromen en handhaving daarvan. Hoogte van de waterstand.231
het Roomburgerpark moet behouden blijven als park met in ieder geval de huidige
afmetingen; als er perse gebouwd moet worden dan laagbouw; een-richtingsverkeer rond de
scholen werkt goed
Sowieso behoud van het Roomburghpark.
Behoud van een volledig groen park in deze wijk waarin reeds weinig openbaar groen
aanwezig is! Geen verdere stapeling van (bouw-)activiteiten.
Zorgen voor behoud van groen. Iets meer parkeerruimte realiseren, de hockeyvelden
verplaatsen en vervangen door een echt park. Ruimte voor een buurtsupermarkt. Afschaffen
betaald parkeren.
Afwatering van binnentuinen, en aansluiting op riool daarvan
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Nog geen mening over gevormd, anders dan dat het huidige groen en water beslist moet
blijven.
Veel prioriteit voor groen!
Geen hoogbouw in de wijk!
Dat er in onze wijk GEEN nieuwbouw meer moet plaatsvinden. De
verkeersdrukte/parkeerdrukte is al meer dan genoeg met de scholen en de sportvelden en
de kerk
Groen, water, woningen, verkeersafwikkeling, flora en fauna.
Behoud van groen en veel aandacht aan goede fietsverbindingen. Het stimuleren van
fietsgebruik, ook interlokaal/regionaal, kan de autodruk flink verminderen.
Niet bouwen op de laatste groene plekken in Leiden. Dan komt bijvoorbeeld ook de
afwatering in gevaar (zie je al in wijken met te weinig groen).
Kunnen er geen winkels komen? Hier is echt behoefte aan.
Het moet groen blijven. Geen uitbreiding van sportvelden.
Roomburgerpark moet Third Place bestemming krijgen.
Flora en fauna: minimaal behouden Verkeersafwikkeling: goed over nadenken over
parkeerbeleid.
Zo veel mogelijk groen!
veel te ingewikkeld om samen te vatten!!!
Behoud van groen in de buurt.
Even geen toevoeging
Gemeenschappelijk belang voor ogen houden. Wonen, recreÃ«ren blijven belangrijk. Houdt
oog voor de omgeving. Pertinent geen hoogbouw.
- behoud van groen
Het park en kinderonderkomen speeltuin.
Groen moet behouden worden, daar is al weinig van in Leiden. Ga leegstaande
kantorenpanden aan de andere kant van Leiden ( Plesmanlaan) opknappen voor woningen.
Alle groen locaties behouden.
- De buurt moet minstens zo groen blijven. - Verkeer & parkeerdruk is al enorm hoog, moet
niet hoger.
veel aandacht voor een veilige verkeersafwikkeling; ruim baan voor fietsers, ook op de
Burggravenlaan. voldoende winkels voor eerste levensbehoeftes. mogelijkheden voor
kleinere seniorenwoningen, zodat senioren niet de wijk uit hoeven te verhuizen.
geen bedrijven in groenvoorzieningen .
Veilige wijk behouden voor jong en oud.
Groen + water behouden. Natuurlijker onderhoud waar mogelijk. Waterafvoer op veld achter
Scholtenstraat moet geregeld worden.
Verkeer, veiligheid Parkeer-problemen door Vredeskerk, hockey-club, scholen. Voor de
bewoners aldaar is het (heel vaak) niet meer te doen om te kunnen parkeren in de nabijheid
van hun eigen huis.
Aandacht voor groen/ groen behouden Geen nieuwe bouwlokaties
Het groen moet behouden blijven. Belangrijk voor onze wijk!
Park moet ten alle tijden groen blijven!
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Fietskluisjes bij station vernieuwen en uitbreiden. Modern systeem van maken. Meer
mogelijkheid voor fietsenstalling. Groen en park in de wijk behouden. Meer oplaadpunten
voor elektrische auto’s. Geen grote kastagnebomen aanplanten op smalle stoepen.
handhaving humidity bestemmingsplan
Geen nieuwe bedrijven. Behoud van groen en water. Meer wandelgebied met wandelpaden.
Meer horecagelegenheden om te lunchen of koffie te drinken. Evt. wat seniorenwoningen
bouwen is ook goed.
Verkeersveiligheid Leefbaarheid in de wijk Door de scholen en allerlei opvang mogelijkheden
is er en grote belasting van het milieu door autoverkeer.
De huidige groene locaties behouden. Waar mogelijk levensloopbestendige woningen
inpassen. ( door de vergrijzing van de wijk worden veel eengezinswoningen thans bewoond
door een of twee ouderen die echter wel in de wijk willen blijven.)
Het groen moet behouden blijven. Liefst nog meer groen.
Wijk moet groen blijven , dus niet niet elke lege plek volbouwen.
er moet helemaal niet meer gebouwd worden in onze wijk. Het grondwaterpeil is al veel te
hoog. Al het groen moet behouden blijven of uitgebreid worden.
Wat al groen is moet absoluut groen blijven. En meer verkeer in de wijk is niet wenselijk.
Het roomburgerpark moet bestemmingsplan park (groen, water) krijgen. alsmede het
predicaat beschermd stadsgezicht. Dit om eventuele bebouwing en de discussie hierover te
stoppen.
Het groen en de flora en fauna moeten beschermd worden en blijven.
Meer groen en huidig groen behouden! Buurthuis met kinderfaciliteiten (vermaak) (Cornelis
Joppensz) Geen wijzigingen die leiden tot meer verkeersdruk. Evt. scouting in het groen.
Het park moet absoluut behouden blijven.
Wijk om te wonen. Drie scholen is voldoende, al erg veel. Ruimte voor kleine initiatieven Tegrote bomen vervangen door kleine. Parkeer vergunning zaterdag tot 1700
geen toename woningen, behoud van roomburgerpark in huidige vorm als "groene
recreatievoorziening voor iedereen".
Groen moet behouden blijven. Inbreiding mag max 3 woonlagen hebben en moet voldoende
afstand houden tot bestaande erfgrenzen. Aandacht voor veilig verkeer ivm de kinderen van
de scholen.
- Het groen van het Roomburgerpark moet behouden blijven. - De verkeersdrukte in de wijk
mag niet toenemen: bij elk plan dat de gemeente zou willen ontwikkelen is dat een
belangrijke factor waar rekening mee gehouden moet worden.
Het park moet hoe dan ook behouden blijven - veel groen met bomen.
Groen moet behouden blijven en er moet beter gekeken worden naar de verkeersdrukte
rondom de school. Geef kinderen de ruimte om te spelen.
Groen blijven. Parkeerdruk Oppenheimstraat en de hele wijk
- geen uitbreiding van scholen en sport; - behoud van het groen;
In ruime mate aandacht voor groen Doorgaand/sluipverkeer ontmoedigen
Voldoende groen, ruimte en rust behouden in deze wijk
Groen blijven.
Groen Geen zwaardere belasting van de infrastructuur. Niet meer bebouwing.
Meer en behoud van groen. Minder verkeer (moet veiliger).
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Verkeersstroom is redelijk gerealiseerd. Groenvoorziening behouden en nog uitbreiden waar
mogelijk!
J.C. Brug: aansluiting op ventweg + stoplichten voor de brug i.p.v. bij de Kanaalweg.
Stoplichten Lammenschansplein weg: slaan steeds een keer over. Kom je door die mooie
Kanaaltunnel en sta je daar een of meer cycli te wachten ....
Opheffen van de eenrichtingswegen nabij de scholen. Deze buurt is eigenlijk af. Niet veel
verandering, alleen details.
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7. Vraag: Wat u nog verder kwijt wilt
Vraagstelling
Welke buurtzaken wilt u verder nog onder de aandacht brengen van de politiek?

Antwoorden




























Verkeersafwikkeling rond de van Vollenhovenkade veiliger zeker bij begin en einde
schooltijd....te veel verkeerd en gevaarlijk parkeerde auto's. Betere loop cq wandel
mogelijkheden voor personen met rollators in de wijk. Meer ondergrondse papier
(regelmatig vol) en plastic containers in de wijk, zeker bij van Vollenhovenplein.
Sociale cohesie bevorderen
Kentekenparkeren. Voor bewoners met veel zorg en mantelzorg zijn 800 bezoekersuren
onvoldoende. Past niet bij gedachte participatiesamenleving. Gemeente verdient geld over
de rug chronisch zieke patienten, klopt niet.
Hangjongeren op schoolplein(en). Verkeershuftiger gedrag van ouders die hun kinderen
halen/brengen.
Dealertjes bij het Rosarium?
Hoogte waterstand ( zie punt 5) Goede verkeersstromen en handhaving van het ingestelde
eenrichtingsverkeer
hangcontainer in het park moet weg of kwartslag gedraaid.
bevorderen van het delen van auto's
Regel studentenhuisvesting, zodat de wijken niet belast worden met verkamering.
s avond zitten er vaak jongeren in de speeltuin de Speelschans ipv op hun aangewezen
hangplek (ik woon er tegenover); ik kan in het donker niet zien wat ze precies doen, maar
regelmatig is er iets vernield en ze laten rommel achter
De uitbreidingsplannen van de hockeyclub, waarbij priveterrein betrokken is
De m.i. zeer gebrekkige wijze van (toezicht op) onderhoud van de openbare ruimte door/in
opdracht van de Gemeente Leiden. Bijv. afgeraffelde bestratingswerkzaamheden, slecht
groenonderhoud, plaatsing 'jeugdcontainer' zonder afvalbak, ........
Er is in de wijk veel behoefte aan laagbouw woningen die (ook) voor ouderen geschikt zijn.
Hangjongeren. Natuurlijk zijn de bankjes in het parkje aan de Uhlenbeckkade/Meijerskade
ervoor bedoeld om op te zitten, maar niet om geluidsoverlast te veroorzaken en rotzooi op
straat en in de bosjes te gooien.
vraag: is Zorgwoning hetzelfde als Laagbouw voor senioren?
Uitwerken Third Place Roomburgerpark met alle belanghebbenden.
Oppassen voor te veel uitbouwen in bestaande situaties die goed zijn / functioneren. Attent
zijn op ideeÃ«n van Gemeentebestuur en GS Zuid-Holland.
Ik ben heel blij met deze enquête, maar ik zou liever een avond organiseren waar alle
verschillende belangen toegelicht kunnen worden en door alle aanwezigen de waarde van
die verschillende belangen individueel kan worden bepaald231
het negeren van eenrichtingbord vollonhovenkade
- behoud van groen - indien nieuwbouw ga voor exclusief zodat de buurt zijn waarde behoud
Zwerfvuil moet weg.
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Serieuze aanpak van jongeren overlast. Uitbreiding v hockey velden betekent ook dat je
jongeren meer de wijk in zullen gaan.
Veiligheid en jongeren overlast in en rond de parken.
Hoe organiseren we toezicht in de wijk(en),bv dat buurtbewoners samen op veiligheid en
bewaking letten (zie oa whatsapp groep iniatieven in NL)
Misschien niet zozeer onder de aandacht, maar wel graag waardering voor hoe het nu gaat.
Vind Leiden de laatste 15 jaar een steeds mooiere en prettiger plek om te wonen!
geen idee
Controle op snelheid van autoverkeer m n Burggravelaan.
Meer ruimte voor pluktuinen, bijenvelden, etc. Verkeersheuvels op Burggravenlaan. Alle
kunstgras op sportvelden, speeltuinen en schoolpleinen verwijderen. Lekt gif + micro / noro
(?) plastic.
De hockeyers kunnen best naar de Vliet verhuizen
Container voor de jongeren in het Roomburgerpark weg. Geeft alleen maar overlast! En er
komen alleen jongeren uit andere buurten. Verzin iets creatievers! B.v. mooie zithoek met
mooie planten!
De enorme chaos elke dag bij de scholen! In het bijzonder de Oppenheimstraat / van
Vollenhovenkade.
Problematiek hangjongeren: met name onder ouderen levert dit veel overlast en angst op.
Zoek hier een duurzame oplossing voor ipv de jongeren van de ene buurt naar de andere te
jagen.
Afschaffen van betaald parkeren in de wijk. Bussen meer frequenter laten rijden. Meer
parkeerplaatsen in de straat. Verbod op het fietsen op stoepen en meer controleren.
Bewoners op wijzen dat ze hondenpoep op straat moeten opruimen.
Onze wijk is al best druk, mede door de drie basisscholen en de sportclub Roomburg. Daarom
vind ik dat deze omgeving absoluut niet als potentiële bouwoptie gezien mag worden voor
verdere plannen.
N.v.t.
Geluidsoverlast hangcontainer. Als hij blijft op dezelfde plek, moet hij een kwartslag gedraaid
worden richting hockeyveld. Ingang hockey(als club blijft) naar kanaalweg.
Geef de jeugd een goede alternatieve lokatie om samen te komen, dan het schoolplein aan
de Oppenheimstraat. Dit zorgt geregeld voor veel overlast voor de bewoners, oa door de
vorm van de bebouwing (werkt als soort klankkast).
Wanneer de Gemeente verkeersborden plaatst met bv. 30 km kan er heel wat geld in de
gemeentekas vloeien, aks er gecontroleerd wordt! 80 % of hoger van het janhagel rijdt 50 of
sneller over de Burggravenlaan.
De huizen niet verkameren. Huurders worden uitgebuit bij gebrek aan beter en straten
worden ontzield. Gemeente incasseert.
Verkeersdruk lager, meer groen, meer en eerdere inspraak door bewoners.
De -overigens totaal overbodige - verkeerssluis tussen Meijerskade en van Vollenhovenplein
heeft voorrangsborden nodig. Regelmatig staan in de sluis auto's tegenover elkaar.
Veiligheid, inbraken in auto’s en woningen. Meer surveillance zou fijn zijn. Verder is het een
heel fijne plek om te wonen.
Bezwaren serieus nemen!!
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Het verkeer met schooltijden.de hangjeugd en het zwerfafval van de hangjeugd en de
hockeyclub en schoolkinderen.
Dat het groen niet alleen wordt gebruikt door de bewoners van onze buurt maar ook door
heel veel mensen die rondom in een meer steng gebied wonen en hier een "long" hebben.....
Stimuleren van het groen houden van (particulier) groen. Tegengaan van alsmaar verder
dichttegelen van tuinen waardoor flora en fauna verdwijnt en sneller problemen ontstaan als
wateroverlast en (over)verhitting van stedelijk gebied.
Max. aantal scholen en kinderopvang is bereikt! Dus geen uitbreidingen meer! Geen
hoogbouw in de wijk. Max. verkeersdrukte is bereikt.
De wijk en de buurten daarin slechts onderhouden, en niet aantasten. Vol is vol, genoeg is
genoeg. Het leef- en woongenot wordt steeds minder (te veel hockey, scholen, etc.).
Meer/betere/efficiëntere oplossingen voor vele fietsen in de wijk. Wellicht stellingen of meer
rekken.
Parkeerdruk is alleen maar toegenomen na invoer betaald parkeren.
Parkeerdruk neemt alleen maar toe.
veiligheid in de buurt, om een idee te krijgen; organiseer hier ook eens een enquete over,
inbraak in de buurt, (over)last van scholen in de buurt.
Geen.
Zeker niet meer huizen.
nvt
De (geluids)overlast die veroorzaakt wordt door de jeugd in het Roomburgerpark.
Plastic containers naast de containers voor huisvuil.
Meer controle op snelheid op de Sitter- en Burggravenlaan.
Stoppen met alles volbouwen. Ruimte, groen en water zijn belangrijk om de leefbaarheid te
behouden. Projectontwikkelaars denken alleen aan hun portemonnee.
De hoge snelheid van de auto's in de Moddermanstraat. Het lijkt soms net een racebaan.
Kunnen er geen versmallingen of andere aanpassingen komen? Erg gevaarlijk voor mens en
dier.
Ik heb het idee dat er maar lukraak ideeën worden ingeschoten door de gemeente, waarbij
het belang van de buurt ondergeschikt is. Plannen voor het park zijn gewoon idioot.
Hockeyveld op deel Lorentzschool plein waar woningen zouden komen. Daardoor
multifunctioneel gebruik + parkeergarage eronder.
geen Waarom wilt u de postcode weten?
Het hele Roomburgerpark ontwikkelen voor sport: tennis en hockey en speeltuin handhaven
voor kinderopvang. Verbinding zoeken met de nieuwe wijk Roomburg en aanbevelen als
'wandelpark en uitlaatplek voor honden'.
Behoud van buurtwinkels. Denk aan het Hart van de Buurt.
Door de verkamering is er een groot tekort aan gereguleerde fietsenstallingen ontstaan.
De bouwplannen bij Lorentzschool heroverwegen / wijzigen / annuleren.
Bouw niet alles vol want groenvoorziening heeft een belangrijke functie voor een leefbare
stad.
Enige tijd geleden is in de Scholtenstraat de helft van het troittoir vervangen. Dit was volgens
mij geheel overbodig en dus geldverspilling. En waarom alleen de helft? Kortom: graag geld
alleen uitgeven aan nuttige zaken.
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Er wordt zeker wat betreft de bouwplannen in de Oppenheimstraat totaal niet geluisterd
naar de bewoners. Het gaat alleen maar om de school en het overambitieuze project van de
gemeente.
Alternatieve mogelijkheden voor jongeren voor hangen in de speeltuin en hangen op het
schoolplein. Wat zouden zij willen? Wat is mogelijk?
Groene natuur, Verkeersdrukte en speelruimte voor kinderen, want bewegen zorgt voor een
gezonder kind!
Hangjongeren op schoolplein oppenheimstraat
Politiek moet ophouden met het cliÃ«ntelisme mbt de hockeyclub en de Lorentzschool! De
inrichting van de omgeving is vooral een zaak van de bewoners, die hier 7 dagen 24 uur per
dag wonen en niet van een hockeyclub met aspiraties.
Wat mij betreft mag men een flink aantal flitspalen op de Burggravenlaan plaatsen: men rijdt
hier bijna altijd (veel) te hard.
Verkamering.
Openbare ruimte is heel belangrijk. Welzijn voor de bewoners dient prioriteit te hebben. Niet
alles volbouwen. Stop de projectontwikkelaars!
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