
Activiteitenplan 2015 van de Wijkvereniging Roomburg 
 
Op 31 maart 2015 wordt het activiteitenplan van de Wijkvereniging gepresenteerd tijdens de 
Jaarvergadering in de Arcade en zullen vier nieuwe bestuursleden worden benoemd en aan 
u voorgesteld.  

 
Wijkvisie 2025 
Samen met Meerburg zijn we uitgenodigd door de gemeente om een wijkvisie te ontwikkelen 
voor 2025. Hoe willen we dat onze wijk eruit ziet over 10 jaar? Welke voorzieningen willen 
we behouden of aantrekken? Samen met alle bewoners en partners in de wijk worden 
speerpunten opgesteld die van belang zijn voor een prettige en gezonde leefomgeving. Er 
wordt gestart met het maken van een krachtenveldanalyse van beide wijken. De gemeente 
faciliteert dit proces. U hoort hier meer van dit jaar. 

 
NIEUWE ACTIVITEITEN 
 
Roomburg schoon en zuinig 
Onze wijk is indertijd neergezet als duurzame wijk. Dat betekent dat we al een heel eind op 
streek zijn, maar het kan natuurlijk altijd beter. Het kandidaat-bestuur wil hier graag mee aan 
de slag en heeft alvast onderstaande drie acties uitgekozen om mee te starten. Dat kunnen 
we natuurlijk niet alleen, dus we horen graag wie mee wil helpen, en andere ideeën zijn 
natuurlijk ook welkom. De gemeente en diverse fondsen hebben geld beschikbaar, dus daar 
hoeft het niet aan te liggen. 
  
Voorjaarsschoonmaak 
Er slingert heel wat afval in onze wijk. We hebben een leuke, en voor de kinderen leerzame, 
actie in voorbereiding om de wijk eens flink op te schonen. De gemeente wil graag komen 
helpen, bijvoorbeeld met een veegwagentje waar de kinderen ook op mogen. 
  
Repaircafé 
Wie heeft er geen apparaat liggen dat het niet meer doet? Weggooien is zonde, maar zelf 
maken lukt niet. De succesformule van een repaircafé, waarbij handige vrijwilligers de 
handen uit de mouwen steken om u en het milieu een dienst te bewijzen, willen we ook naar 
Roomburg halen. Hebt u hier belangstelling voor, of bent u handig? Laat het weten, want 
zonder deze twee ingrediënten wordt het natuurlijk niets. 
  
Duurzame energie 
De stad hangt vol groene posters van Duurzaam Leiden. Natuurlijk kun je thuis iets aan 
duurzame energie doen. Maar nog leuker en effectiever is om het samen te doen. We 
hebben al stadswarmte, maar die wordt duurder en de toekomst ervan is ongewis. Tijd dus 
om erin te duiken, en wie weet kunnen we ook in onze eigen wijk warmte opwekken? Ook 
wat betreft elektriciteit liggen er kansen. Zo zijn zonnepanelen veel goedkoper geworden en 
bevat het Energie akkoord tal van acties om wat grootschaliger opwekking te ondersteunen. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van het dak van de sporthal? Op naar een klimaatneutraal (en 
financieel gunstig) Roomburg! 
 
DOORLOPENDE ACTIVITEITEN 
 
Verkeerscommissie 
De Verkeerscommissie zet zich in voor de verkeersveiligheid in de wijk. Rob Lasschuit is 
hiervan de trekker. Door overleg met de gemeente en onze wijkagent is het gelukt om een 
betere bewegwijzering te verkrijgen van de 30-km zone. Ook heeft de verkeerscommissie 
een goed contact met de brede school De Arcade om een oplossing te vinden voor het 



dubbel parkeren en zorgt dat de verkeersveiligheid rondom de school ook bij de gemeente 
op de agenda blijft staan.  
 
Communicatie 
Via de website, digitale nieuwsbrief en de ROME-krant houden we u op de hoogte van 
nieuws in de wijken over allerlei onderwerpen. De website van de wijkvereniging willen we 
nieuw leven inblazen. Ideeën voor het benutten van de website, zoals vraag en aanbod van 
producten en diensten, zijn welkom. 
 
Kinderactiviteiten 
Kinderactiviteiten worden steevast door vrijwilligers opgepakt. De wijkvereniging sponsort 
deze initiatieven met een financiële bijdrage. Dit jaar opnieuw de straatspeeldag op 10 juni, 
hiervan is Lizzy de Bolster vanuit de woonwagenlocatie de organisator. Halloween wordt 
door geen groep enthousiaste wijkbewoners in de Tacitusstraat georganiseerd en in de 
Energiewijk wordt St. Maarten met lampionnen en liedjes van de kinderen gevierd. 
Extra hulp en initiatieven voor kinderactiviteiten zijn altijd welkom. 
 
ROME-krant 
Dit jaar zullen we opnieuw drie ROME-kranten uitbrengen, samen met Meerburg. De krant 
wordt goed ontvangen en trekt nieuwe adverteerders. Hierdoor worden de kosten gedrukt. 
De redactie bestaat uit vijf personen vanuit de beide wijken. Daarnaast is een aantal 
vrijwilligers actief voor de verspreiding huis aan huis. De vormgeving zal wellicht iets gaan 
veranderen, want Lex Hogenboom heeft het stokje overgedragen aan een andere grafisch 
vormgever uit onze wijk, Arjen van der Wal.  
Naast de bekende rubrieken, zoals bedrijvigheid in de wijk, zijn er ideeën voor nieuwe 
rubrieken, zoals een kinderpagina. Input voor de krant is altijd welkom.  
  
Samenwerking met Meerburg 
We gaan door op de ingeslagen weg van samenwerking met wijkvereniging Meerburg  op 
onderwerpen, die voor beide wijken van belang zijn, zoals:  

• Infrastructuur, met name de ontwikkelingen en plannen van de wegen rondom onze 
wijken.  

• Activiteiten in Park Matilo, waaronder het organiseren van het jaarlijks Wijkfestival, dit 
jaar op 5 september 2015. 

 
Communicatie met de gemeente Leiden 
De gemeente wil meer aansluiten bij initiatieven uit de stad. Wethouder Marleen Damen 
heeft op 24 maart een WIJK-top georganiseerd waar zij de wijkgerichte werkwijze van de 
gemeente zal toelichten. Hier worden ook de nieuwe wijkregisseurs voorgesteld. Dit gaat 
over de woonomgeving, maar ook over veranderingen in de zorg en de nieuwe sociale 
wijkteams. Wij zullen hierbij aanwezig zijn en houden u op de hoogte.  
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