Verkiezingsonderwerpen Professorenwijk-Oost
Vraag 1: Multifunctioneel Centrum in de Oppenheimstraat
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)
A. Voer de plannen gewoon uit. Hieraan is behoefte
B. Ontwikkel een alternatief plan samen met de buurt dat tegemoet komt aan de bezwaren
C. Weet niet / geen mening / anders
Uw antwoord: C
Toelichting: Het plan gaat in huidige vorm niet door. De geplande zorgwoningen worden elders, in
het Kanaalpark (Lammenschansdriehoek) gerealiseerd. Het voornemen van het college van B&W is
om nu een dubbele gymzaal te realiseren op deze locatie. De VVD steunt dit voornemen. .

Vraag 2: Roomburgerpark
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)
A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming
B. Het park is niet heilig. Andere bestemmingen dan groen moeten bespreekbaar zijn (sport,
woningen)
C. Weet niet / geen mening / anders
Uw antwoord: C
Toelichting: Op dit moment is de hockeyclub bezig met het formuleren van een plan voor uitbreiding.
Daar is vanuit de wijk ook de nodige weerstand tegen. Dat laat zien hoe moeilijk het is om alle
belangen te dienen in een dichtbebouwde stad als Leiden. We wachten de discussie met de wijk met
interesse af en nemen daar nog geen voorschot op.

Vraag 3: Sportpark Roomburg
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, kies dan meerdere alternatieven.

A.
B.
C.
D.

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

Uw antwoord: D
Toelichting: Als de velden vrijkomen, dan zien we daar graag een combinatie van wonen voor
senioren, groen en sport in. Dat hoeft geen georganiseerde sport te zijn, dat kan ook een
fitnessparcours zijn. We hebben ook woningen nodig in onze wijk, dus plannen die aansluiten bij de
bestaande bebouwing aan bijvoorbeeld de Hazenwinkelstraat sluiten we niet bij voorbaat uit.

Vraag 4: Bestemmingsplan
In 2019 moet er een nieuw bestemmingsplan Zuidelijke Schil 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?
Ga in ieder geval in op de volgende onderwerpen en vertaal deze zo veel mogelijk naar de situatie
in Professorenwijk-Oost:
•
•
•

Groen
Verkeersinfrastructuur
Bouwplannen

Uw antwoord:
Het zal voornamelijk een conserverend bestemmingsplan zijn. Waarbij we de bestaande situatie
handhaven zoals die is. Bouwplannen die al vastomlijnd zijn kunnen daarbij zeker meegenomen
worden. Wat Leiden nodig heeft zijn betaalbare duurzame starterswoningen en ruimte voor
gezinnen. Die hebben we in onze wijk ook nodig, maar dan wel op plekken waar het op een goede en
veilige manier past binnen de bestaande bebouwing.
Het verkeer is en blijft lastig, zeker bij piekmomenten aan de Van Vollenhovekade. We doen een
beroep op de ouders om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en de kinderen niet met de auto te
brengen. We zien ook dat er nog steeds grote parkeerdruk is op sommige plekken. Daar willen we
door het herinrichten van de straat een oplossing voor bieden. Zoals aan de Roomburgerlaan waar
auto’s nu deels in het gras staan.

Vraag 5: Wat u nog verder kwijt wilt
Welke onderwerpen die de buurt belangrijk vindt wilt u verder nog onder de aandacht brengen?

Ga in ieder geval in op de volgende onderwerpen en vertaal deze zo veel mogelijk naar de situatie
in Professorenwijk-Oost:
•
•

Verkeersbeheersing
Overlast van hangjongeren

Uw antwoord:

Onze wijk is een fijne wijk. Een waar ik met veel plezier woon. Natuurlijk zijn er zaken die beter
kunnen. Elke avond als ik de hond uitlaat zie ik de overlast van hangjongeren met lede ogen aan. Het
geschreeuw, muziek tot midden in de nacht, drugsgebruik, vernieling en vandalisme nemen toe. Niet
alleen is er overlast in de zomermaanden, dit gaat het hele jaar door.
De VVD wil elk jaar een miljoen euro investeren in directe verbetering van openbare veiligheid. Dat
doen we door hangplekken onaantrekkelijk te maken voor jongeren door meer verlichting,
beplanting te snoeien of aan te passen en een keiharde aanpak van de drugsdealers die daar
regelmatig rondhangen. We moeten de rust en onze kinderen in een veilige wijk laten opgroeien.

Algemeen
Contactpersoon voor deze vragenlijst:

Frederik Zevenbergen

