Activiteitenplan 2017 van de Wijkvereniging Roomburg
Op 4 april 2017 wordt het activiteitenplan van de Wijkvereniging gepresenteerd tijdens de
Jaarvergadering in de Arcade en zal een nieuw bestuurslid worden voorgedragen.
Wijkvisie
De wijkenvisie die we samen met Meerburg in 2016 hebben opgesteld, gaat in 2017 worden
behandeld in de gemeenteraad, zodat er budgetten vrijkomen. Ondertussen hebben we de
uitvoering van de acties uit de visie al volop ter hand genomen. Zo is de Wijkkalender al een
vaste waarde in het midden van de RoMekrant, is een jeugdraad samengesteld die al
meerdere acties heeft ondernomen en zijn gesprekken gaande over horeca in buurthuis
Matilo. De toegankelijkheid van park Matilo is al verbeterd bij de fietstunnel en de
verkeersveiligheid bij De Arcade. In 2017 gaan we vol enthousiasme èn realisme, en hopelijk
met uw hulp, verder met de plannen om onze wijk nog plezieriger te maken.
Jaarfeest 26 augustus
Het succes van de afgelopen jaren moedigt aan om opnieuw een mooi feest op te zetten. De
voorbereidingen zijn alweer begonnen, maar we kunnen altijd extra hulp gebruiken.
Roomburg schoon en zuinig
Zoals in het vorige activiteitenplan aangekondigd, zijn er twee schoonmaakacties geweest,
waarvan de laatste samen met de BSO Smallsteps (De Arcade). Het ruimde lekker op, dus
we gaan hier zeker mee door. De gemeentelijke GaGoed-campagne loopt prima, al velen
zijn druk energie aan het besparen. Dit jaar komt daar ook het duurzaam opwekken van
energie in of door de wijk aan de beurt. In de wijkvisie is toch niet voor niets de ambitie van
een energieneutrale wijk neergezet?
Verkeerscommissie
Zoals in het vorige plan aangekondigd, is inmiddels contact gelegd met de gemeente over de
bussluis: men denkt momenteel de mogelijkheden uit, dus daar horen we dit jaar meer van.
En de vraag van vorig jaar of het niet tijd wordt om de problematiek van de fietsersbrug op te
lossen, lijkt te zijn opgepikt door de gemeente, want inmiddels heeft een overleg hierover
plaatsgevonden en werkt de gemeente onze voorkeursoptie uit. De realisatie zal gelet op de
doorlooptijd van besluitvorming wel in de loop van 2018 worden. Ook de gedachte uit de
wijkvisie om straten verkeersveiliger te maken, kan wel een zetje gebruiken, dus als u zich
ergert in uw straat, neem contact op!
Communicatie
De ROME-krant blijft een succesnummer. De digitale nieuwsbrief wordt steeds breder
verspreid. De Facebookpagina wordt actief gevuld en we zijn alweer heel wat berichtjes op
Nextdoor verder. Voor de inmiddels samengevoegde website www.roommeerburg.nl is een
werkgroepje gevormd om deze beter vorm te geven en te vullen.
Kinderactiviteiten
Kinderactiviteiten worden steevast door vrijwilligers opgepakt. De wijkvereniging sponsort
deze initiatieven met een financiële bijdrage. Hulp en initiatieven voor kinderactiviteiten zijn
altijd welkom.
Communicatie met de gemeente Leiden
Het was de afgelopen tijd rustig, maar de komende tijd zullen ongetwijfeld weer diverse
onderwerpen worden besproken. Het bestuur zal de wijk zo goed mogelijk
vertegenwoordigen en zorgen voor adequate betrokkenheid van bewoners.
Bestuur Wijkvereniging Roomburg

