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Wijkenvisie Roomburg/Meerburg 
Bijlage 2; Het proces 
 

De wijkenvisie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de 

wijkvereniging Roomburg en de wijkvereniging Meerburg. De besturen van beide 
verenigingen hebben zich met hart en ziel ingezet om tot een goede wijkenvisie 

te komen. Maar ook de inzet van de gemeente en professionals in de wijken is 

van groot belang geweest bij het tot stand komen van deze wijkenvisie. 
 

In 2015 heeft de gemeente Leiden de vernieuwde wijkaanpak geïntroduceerd. De 

gedachte is om de bewoners meer en intensiever te betrekken bij de 

leefbaarheid van hun eigen wijk en hun inzet daartoe te stimuleren en faciliteren. 
In het raadsvoorstel “Kaders wijkaanpak en deelverordening Stimuleringsregeling 

wijkinitiatieven” is de gemeentelijke ambitie op pagina 2 als volgt verwoord:  

Mensen voelen zich meer betrokken bij hun leefomgeving. Ze zetten zich 
hiervoor in. Binnen die leefomgeving zijn het respectvol met elkaar omgaan en 

een schone, veilige en toegankelijke wijk belangrijke pijlers. De wijk is 

functioneel ingericht en biedt ruimte aan initiatieven van de inwoners.  
Inwoners, partners en gemeente delen prioriteiten voor de wijk en werken 

samen om deze te realiseren. Professioneel aanbod is ondersteunend aan 

initiatief bewoners. De aanpak is maatwerk, past bij eigenheden en kwaliteit van 

de wijk. Alle betrokken partijen stemmen goed af over verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden en communiceren dit aan betrokkenen. Mensen weten waar ze 

terecht kunnen met vragen en ideeën. Inwoners worden duidelijk en tijdig 

geïnformeerd over werkzaamheden en activiteiten in de wijk. De netwerken in de 
buurt (sociaal/ondernemers/fysiek) weten elkaar snel te vinden en helpen elkaar 

resultaten te behalen. Zij delen informatie over activiteiten, initiatieven.  

 

Om deze ambitie te realiseren krijgen de wijkbewoners de gelegenheid om een 
wijkvisie op te stellen. Zij worden daarbij vanuit de gemeente ondersteund door 

een wijkregisseur.  

SPIN stadsontwikkelaars heeft in de herfst van 2015 opdracht gekregen van de 
gemeente Leiden om samen met de wijkverenigingen een wijkvisie te maken 

voor de wijken Meerburg en Roomburg. De wijkverenigingen zijn betrokken 

geweest bij de selectie. 
 

Om tot de wijkenvisie te komen zijn de volgende stappen gezet:  

1. Wijkenfoto van Roomburg en Meerburg: een beschrijving van de situatie in de 

wijken op dit moment. Deze beschrijving is gemaakt op basis van gesprekken 
met bewoners, ondernemers en professionals, op basis van eigen 

waarnemingen en ‘harde’ data van o.a. overheid en woningcorporaties. 

Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van het sociografisch buurtprofiel (sept 
2015) en andere documenten. Daar is een eerste sterkte/zwakte analyse aan 

gekoppeld. 

2. Vervolgens zijn bewoners, ondernemers en professionals gevraagd naar hun 
ideeën over hoe de wijken er over 15 jaar uit zouden moeten zien. Met 

andere woorden: welke aspecten van de wijken zijn goed genoeg om te 

handhaven en welke zouden verbeterd moeten worden. Hiervoor zijn een 

aantal bijeenkomsten georganiseerd, is een enquête onder bewoners 
gehouden en zijn bewoners in een speciale editie van de RoMekrant 

geïnformeerd over de thema’s die besproken zijn.  
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3. Tenslotte heeft SPIN in onderling overleg met de wijkverenigingen en andere 

belanghebbenden beschreven met welke projecten en acties dat bereikt zou 

kunnen worden. Daarbij is aangegeven wanneer een en ander uitgevoerd zou 
kunnen worden en een grove inschatting van de kosten gemaakt. 

 

Uitwerking proces 
Op het wijkenfeest van 5 september hebben de wijkverenigingen al 

aangekondigd dat er gewerkt zou worden aan de wijkenvisie en is SPIN 

geïntroduceerd. 

SPIN heeft in de maanden daarna gesproken met bewoners, professionals en 
ambtenaren om zicht te krijgen op de thema’s en wensen die spelen in de 

wijken. Op basis daarvan, en op basis van een aantal documenten (zie 

bronnenlijst), is de wijkenfoto opgesteld. Deze wijkenfoto is met de 
wijkverenigingen en de gemeente besproken en bijgesteld. Uit de wijkenfoto 

werd duidelijk dat beide wijken diverser zijn qua samenstelling van bewoners en 

woningen dan het eerste beeld oproept. Bovendien bleek dat de vergrijzing van 
Meerburg minder in de cijfers terugkwam dan uit de gesprekken naar voren 

kwam. Ook viel op dat veel professionals elkaar niet kenden, of niet wisten welke 

programma’s of activiteiten er precies liepen in de wijken. 

Daarom is SPIN al vrij snel begonnen met het organiseren van de RoMeDis; op 
deze bijeenkomsten konden professionals die in de wijken werken kennismaken 

met elkaar en met elkaars projecten en activiteiten.  

 december 2015; in de RoMekrant is een wenskaart opgenomen waarop 
mensen hun wens voor de wijk konden aangeven.  

 26 januari 2016: RoMeDis; een lunchbijeenkomst met professionals waar zij 

elkaar konden ontmoeten en naar aanleiding van de wijkenvisie over thema’s 
en activiteiten in de wijken konden overleggen. Deelnemers: 24. 

 26 januari 2016: presentatie en gesprek met de gemeente over de wijkfoto 

en de daaruit volgende thema’s. Deelnemers; 6 ambtenaren. 

 15 maart 2016: eerste stadslab in samenwerking met en onder leiding van 
het Stadslab Leiden; ophalen kernwaarden van de wijken. Deelnemers waren 

de besturen van beide wijkverenigingen. Deelnemers: 12. 

 12 april 2016: tweede stadslab; bespreken van de kernwaarden en thema’s 
die op 15 maart naar voren kwamen. Deelnemers waren besturen beide 

wijkverenigingen, professionals en actieve bewoners. Deelnemers: 18. Tijdens 

deze bijeenkomst zijn tekeningen gemaakt door Nils Bierman die heel goed 

werken in de communicatie over de thema’s. 
 19 april 2016; tweede RoMeDis. Tijdens deze RoMeDis is ingegaan op de 

thema’s die in de twee bijeenkomsten met het Stadslab Leiden naar voren 

zijn gekomen. Aanwezigen hebben opmerkingen en aanvullingen gemaakt. 
Deelnemers: 17. 

 10 mei 2016: derde bijeenkomst; uitwerken thema’s en koppelen aan acties. 

Deelnemers waren besturen beide wijkverenigingen, professionals en actieve 
bewoners. Deelnemers: 23. 

 25 mei 2016: workshop met wijkverenigingen en ambtenaren over thema’s 

en activiteiten voor de wijkenvisie. Deelnemers: 18. 

 7 juni 2016: publicatie extra RoMe-krant met thema’s en enquête. Beide zijn 
ook gepubliceerd op de gezamenlijke website van de wijkverenigingen, 

www.roommeerburg.nl. 

 
 

http://www.roommeerburg.nl/
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 14 juni 2016: vierde bijeenkomst; wijktafel. Uitwerken thema’s en zoeken 

naar draagvlak en actieve bewoners. Uitgenodigd: Raadsleden, professionals 

en openbare uitnodiging aan alle bewoners van de wijk. Ongeveer 35 
deelnemers. Deelnemers: 31. 

 

Met de wijkverenigingen is maandelijks overleg gevoerd over de stand van zaken 
en de voortgang. Met hen is het proces stap voor stap besproken en is 

gezamenlijk bepaald wat de volgende stappen zouden zijn en hoe we zoveel 

mogelijk mensen konden bereiken.  

Met de gemeente (wijkregisseur en ambtelijk opdrachtgever) is maandelijks 
overleg gevoerd over de stand van zaken, planning en voortgang. Met hen is de 

afstemming richting de ambtelijke organisatie en de politiek afgestemd. 

 
Van alle bijeenkomsten zijn (uitgebreide) verslagen gemaakt om ook anderen te 

kunnen informeren over het proces. 

 
Inhoud 

Tijdens de kerstbijeenkomst van de wijkverenigingen in december 2015 konden 

mensen aangeven wat hun wens was voor de wijk. Er was ook een wenskaart in 

de RoMekrant opgenomen die mensen konden inleveren. Er worden 21 kaarten 
met uiteenlopende wensen ingeleverd, variërend van een extra afvalbak bij de 

torens in park Matilo tot een “ontmoetingspunt waar je koffie kunt drinken en 

met elkaar een praatje kunt maken”. 
 

Tijdens de eerste bijeenkomst (maart 2016) met het Stadslab zijn door de 

bewoners de volgende thema’s genoemd (cijfer geeft aan hoe vaak het thema is 
gekozen): 

1. Groen (9) 

2. Buurvoorzieningen uitbreiden (9) 

3. Kindvriendelijk (6) 
4. Ontmoeten (5) 

5. Mens- & milieuvriendelijk (5) 

6. Diversiteit (4) 
7. Veel activiteiten (3) 

8. Duurzaam transport (2) 

9. Schoon (2) 

10.Wonen en werken (2) 
11.Vriendelijk (1) 

12.Één wijk (1) 

 
Tijdens de tweede bijeenkomst is afgesproken met de top 5 aan de slag te gaan 

en daar is het thema verkeersveiligheid aan toegevoegd. In die tweede 

bijeenkomst zijn in werkgroepen projecten en activiteiten benoemd die een 
uitwerking kunnen zijn van de genoemde thema’s.  

 

In de derde bijeenkomst zijn de thema’s verder uitgewerkt in acties en 

activiteiten: 
 Ontmoeten oud en jong (uitwerking thema ontmoeten) 

 Versterken buurtvoorzieningen 

 Cultuureducatie en Jongerenraad. Geconcludeerd werd dat met name de 
groep kinderen tussen de 10-16 jaar buiten de boot lijkt te vallen. De 

verwachting is dat die groep met name in Roomburg gaat groeien. Beeld is 
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dat deze groep vaak voor overlast zorgt en men wil dat voor zijn door met 

deze jongeren te bedenken wat er voor hen nodig is in de wijk. 

 Verkeersveiligheid door groen(te). Hier wordt voorgesteld om door middel van 
bakken op de straat de snelheid van autoverkeer te beperken en tegelijkertijd 

buurtbewoners de kans te geven elkaar te ontmoeten door gezamenlijk 

groen(te) in deze bakken te kweken.  
 Energieneutrale wijk. Dit is een uitwerking van het thema milieuvriendelijk. 

 

Bovengenoemde thema’s en de daarbij horende acties zijn in een extra editie van 

de RoMekrant (de wijkkrant is een uitgave van de wijkverenigingen die ongeveer 
drie keer per jaar verschijnt) gepubliceerd 

 Buurtvoorzieningen versterken (regelvrije zone IJsselkade, extra bankjes) 

 Kindvriendelijk (oprichten jeugdraad 10-15 jaar) 
 Diversiteit & Ontmoeten (aanleg jeu de boules baan) 

 Mens en milieuvriendelijk (Vulcanus festival om kennis te maken met 

energie(besparing) 
 Groen 

 Verkeer en bereikbaarheid (verkeersveilig door groen(te) 

 

Mensen konden een enquête invullen waarin ze aangaven wat ze belangrijke 
thema’s of leuke acties vonden en waaraan ze mee wilden helpen. Er zijn 67 

enquêtes binnengekomen. Er zijn 20 mensen die hebben aangegeven ‘super, ik 

doe mee’ bij 1 of meer acties, waarvan 2 leden van het huidige bestuur van een 
wijkverenigingen. De projecten rond het park Matilo, de energieneutrale wijken 

en verkeersveiligheid door groente scoren hierbij het hoogst. Er zijn geen 

mensen die mee willen doen met het opzetten van de jeugdraad. 
Verdere toelichting zie: uitwerking enquêtes. 

 

Begroting 

Er is een begroting gemaakt op basis van een eerste inschatting van benodigde 
tijd voor planontwikkeling en kosten voor uitvoering van projecten. De kosten 

zijn door SPIN geraamd en –op een enkel bedrag na- niet getoetst bij derden. 

Met de gemeente is afgesproken dat alleen een samenvatting van deze begroting 
in de wijkenvisie wordt opgenomen. De begroting dient in de op te richten 

stuurgroep of een speciale projectgroep nader uitgewerkt te worden. 

 

De wijkenvisie is in oktober 2016 als laatste versie opnieuw aan de 
wijkverenigingen voorgelegd en de opmerkingen die ze hadden zijn doorgevoerd.  

Daarna is de wijkenvisie aan de gemeente gestuurd (Bely Voskamp en Marjolein 

Pijnacker) met de afspraak dat zij de verdere besluitvorming regelen. 
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Wijkenvisie Roomburg/Meerburg 
Bijlage 3; overzicht actoren 
 
Organisatie Naam   

Gemeente Leiden Marleen Damen Wethouder wijken 

Gemeente Leiden Bely Voskamp 
Senior beleidsmedewerker wijkgericht werken Team Beleid 
Maatschappelijke Ontwikkeling 

Gemeente Leiden Francine Splinter Wijkregisseur 

Gemeente Leiden Frank Kalshoven 
werkt bij de gemeente Leiden en nog steeds betrokken bij 
het Park. Hij heeft meegedacht bij aanvraag 
elektra/waterpunt.  

Gemeente Leiden Marjan van Duijn gemeentelijke accounthouder van de woning coöperaties  

Gemeente Leiden Martin Verwoest stedenbouwkundige matilo 

Gemeente Leiden Robin Boelsums stedenbouwkundig assistent 

Gemeente Leiden Henk Solingen Accountmanager | Bedrijven  

Gemeente Leiden Ada Klein Welzijn, accounthouder Libertas 

Gemeente Leiden Josine Spits maatschappelijk vastgoed 

Gemeente Leiden Marius van Putten verkeerskundige 

Gemeente Leiden Boudewijn Kopp projectleider warmtevisie 

Gemeente Leiden Hans Schraven burgerparticipatie 

Gemeente Leiden Ted Barkhuis planoloog 

Gemeente Leiden Thomas Dijker verkeerskundige 

Gemeente Leiden Benjamin Schaipp projectleider fietsen 

Gemeente Leiden John van Velzen verantwoordelijk wijkschouwen 

      

wv Meerburg Ankie Verlaan voorzitter  wijkvereniging Meerburg 

Zaanstraat 126 Hans van Zonneveld lid bestuur 

2314 XH Inge Bosch lid bestuur 

  Willem Westerhoven penningmeester wijkvereniging Meerburg 

      

wv Roomburg Gerda Jans bestuur/wijkfeest 

  Egbert Sneller bestuur/wijkfeest 

  Lahbib El Houari bestuur, contactpersoon sociaal wijkteam 

  Jaap Stokking voorzitter wijkvereniging Roomburg 

  Liesbet Dijkdrent  secretaris wijkvereniging Roomburg 

  Reini Hulsker Bosma peningmeester wijkvereniging Roomburg 

Stichting Mooi Matilo Tom Leest ook lid bestuur wijkvereniging 

  
Alexander 
Geertsema   

Stichting Mooi Matilo Erik Onnes Voorzitter handboogvereniging, bestuurslid Mooi Matilo  

  Hans van der Meulen   

Historische tuinen Ludy Feijen wijkfeest 

Pittig Bakkie 
Manon van der 
Hoeven prof. ondersteuning/sociaal wijkteam 

loterij wijkfeest Suze van der 
Weijden 

all round vrijwilliger. Doet veel in Matilo,  
organiseert koffieochtenden in haar flat 

inititatief theehuis Maaike Valkenburg   

Prae Dorothee Olthof historische tuinen 

  Eelco Smid bewoner, aanwezig stadslab 2 

Ons Doel Corrie Keijzer werkt niet op woensdag 

Portaal René Prins   

  Joost Hoogesteger adviseur Volkshuisvesting Portaal 

  Sara Peters   
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  Sukru Saritas   

Ymere Hans Pronk   

Ymere Popko van Mekeren   

Ymere Paul Tuijp   

De Sleutels 
Annelous 
Blankendaal wijkconsulent 

  Ryan Hozier wijkbeheerder 

De Sleutels Pascale van Empel beleidsadviseur  

De Sleutels Jaap Verheul ?   

bewonerscommissie 
Portaal 

Corine de Groot 
(voorzitter)   

  
zie ook Suze van der 
Weijden   

bewonerscommissie De 
Sleutels H. Bekkering   

  L. Nieuwenhuis   

  mevrouw Lamar    

KDV De Batavieren Nancy Doon   

Buurthuis Matilo Tineke Oudshoorn beheerder Buurthuis Matilo 

  Veronie de Jong coach wijkteam 

OBS De Arcade Anda Ciere   

OBS De Arcade Annette Rozeboom Beheerder/ass.Coördinator  Brede School 

RK zorgcentrum 
Roomburgh Eefje van Rumt Wijkcoordinator / zorgadviseur Roomburgh 

RK zorgcentrum 
Roomburgh Leidy vd Lans wijkverpleegkundige 

RK zorgcentrum 
Roomburgh Els van der Burg  wijkverpleegkundige 

RK zorgcentrum 
Roomburgh Martijn Steysel adjunct directeur van Roomburgh 

Scouting St. Joseph Ans van der Nat   

Libertas Leiden 
Manon van der 
Hoeven  sociaal werker sociaal wijkteam Roodenburg 

  Sjuul Paauw (mw) betrokken bij sociografisch wijkprofiel, opbouwwerk 

  Ferdinand Lubberts beheerder wijkgebouwen (stenen en functies) Libertas 

  Ali el Ali opbouwwerker 

  Leila Paixao spelenkar Libertas 

Libertas Leiden Feiko van Deuren manager libertas 

winkeliers SPAR Zeldenrust   

  
Van Rossum 
Tweewielers   

  Slagerij Henco Odilia Roffelsen ondernemersvereniging RoMe 

  Haarstudio Yolanda Yolanda Slingerland 

  Pizzeria   

ondernemersvereniging 
Meerburg/Roomburg Marnix Zwart contactpersoon van het bedrijventerrein Roomburg 

  Arjen van der Wal bewoner, vormgever RoMe krant 

  Gerard Kempenaar wijkagent 

de nieuwe wijkagent  Ruud Gijbels wijkagent (nieuw) 

  Ludy Feyen beelden buiten kunstenares Matilo 

  Bobby Florea ex lid bestuur wv Meerburg 

VVE Drususlaan Piet Jansen voorzitter VVE 

VVE Neptunuskade J. Ponsioen voorzitter VVE 

  J. Breedeveld Julius Caesarlaan toren 6 en 7 

  onbekend Julius Caesarlaan toren 4 en 5 

VVE Julius Caesarlaan Reini Hulsker Julius Caesarlaan toren 1, 2 en 3 
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Stadstuinen Leiden Marga Alferink   

Rivierduinen (GGZ 
Leiden) Jan Kant aanwezig 7-7-15 

Rivierduinen (GGZ 
Leiden) Tanja Reijerse aanwezig 7-7-15 

Huisarts Wim Lely aanwezig 7-7-16 

Peuterspeelzaal Pieter Pennings   

Kristel Akerboom dir. De Kinderhaven   

Stichting 
Zelfregiecentrum 
Leiden 

Sonja van der flier - 
Morgenland   

Stichting 
Zelfregiecentrum 
Leiden Jenny de Jeu   

Swift   sportvereniging die fietsparcours op de Bult heeft 

Facilitator Stadslab 
sessie 1 en 2 Koen Nederhand   

Facilitator Stadslab 
sessie 1 Timo Gubbens   

      

slagerij Henco   Ijsselkade 44  2314 VM Leiden 

Docent Social Work drs. Fatima Touzani   

Hoge School Leiden Ido de Vries     

pittig bakkie Khadija Anar   

  Gerard Slokker   

  Sophie Visser Roomburg 

  Rose Libbenga Meerburg 

  Veronie de Jong Roomburg 
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Wijkenvisie Roomburg/Meerburg 
Bijlage 4; Enquête; uitwerking en resultaten 
Gegevens enquête per 1-11-2016 

 

Er zijn 67 enquêtes binnengekomen, via de website of ingeleverd op een van de 
inleverplekken. 

Totaal hebben 20 mensen aangegeven ‘super, ik doe mee’ bij 1 of meerdere 

voorstellen, waarvan twee leden van de wijkverenigingen. Voor alle voorstellen, 
behalve voor het opzetten van een jeugdraad, hebben mensen aangegeven dat 

ze mee willen doen.  

Als belangrijkste thema’s komen naar voren: Buurtvoorzieningen versterken, 

Groen en Mens & Milieuvriendelijk. 
 

Wat vindt u belangrijk dat de komende jaren behouden blijft of verbetert? 

Buurtvoorzieningen versterken 39 

Diversiteit en ontmoeten 27 

Groen 40 

Kindvriendelijk; meer voor 
jongeren 30 

Mens- en milieuvriendelijk 38 

Verkeer en bereikbaarheid 33 

Iets anders, namelijk: 18 

mensen konden meerdere thema’s aankruisen 
 

Onderstaand het overzicht waarbij mensen konden aangeven wat ze van de 

verschillende thema’s vonden: 

  

goed 

idee 

geen 

mening 

geen 
goed 

idee 

super, ik 

doe mee leeg totaal 

Park Matilo meer 

herkenbaar en bruikbaar 45 10 4 6 2 67 

Minder regels IJsselkade 43 14 2 1 7 67 

Horeca in of bij Matilo 40 9 8 7 3 67 

Opzetten jeugdraad 36 23 3 0 5 67 

Ontmoeten van oud en jong 40 18 0 4 5 67 

Energieneutrale wijken 40 13 4 6 4 67 

Verkeersveilig door 

groen(te) 42 6 9 7 3 67 

Sommige mensen hebben aangegeven met meerdere thema’s te willen 
meedoen. 

 

De voorstellen ‘verkeersveilig door groen(te)’ (9) en ‘Horeca in of bij park Matilo’ 

(8) worden door de meeste mensen als geen goed idee gezien. Bezwaren zijn dat 
mensen denken dat de beoogde bakken geen goede oplossing zijn en dat Horeca 

in het park tot (extra) overlast zal leiden (zie verder opmerkingen hieronder). 

 
 

Opmerkingen op enquêtes wijkvisie mei/juni 2016 
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Bundeling van wat is genoemd onder extra thema’s, extra acties en toelichtingen 

(bleek geen handig onderscheid). Ingedeeld naar thema. 

Achter LOS een aantal opmerkingen die op een apart anoniem blaadje zijn 
ontvangen. 

 

BUURTVOORZIENINGEN: 
 Pinautomaat 

 Wandelpaden verbeteren in park Matilo 

 Het zou leuk zijn als we nog wat meer van het park Matilo kunnen maken. 

Een jeu de boule baan werd geopperd. Ik zou graag willen voorstellen om 
ons te laten inspireren door de geslaagde herontwikkeling van het gebied 

bij Theehuis Leiden-Noord (vlakbij de Willem de zwijgerlaan ter hoogte 

van de dependance van het stedelijk gymnasium): een heerlijk natuurlijk 
speelgebied voor kinderen met water, schommels, een glijbaan en een 

leuk Scandinavisch modern ontworpen theehuis. Ik heb geen idee wat het 

budget is en hoe de prioriteiten en belangen precies liggen, maar wie weet 
is er best iets mogelijk. Zo zou een waterspeelplaatsje ook al leuk zijn 

(met random spuitende fonteinen zodat kinderen het risico lopen nat te 

worden) of een aantal picknicktafels (niet alleen bankjes, maar echte 

tafels zodat mensen gaan bivakkeren en er reuring in het park komt) of 
een blotevoetenpad of een pluktuin of meer evenementen organiseren in 

het park (net als bij Halloween, daar werd het park echt goed gebruikt), 

of... ideeën zat ;-). Ik denk graag mee. 
 Horeca niet in Matilopark 

 Horeca: theehuis 

 Pinautomaat bij winkelcentrum 
 realiseren voetbalveldje op grasstrook Concordiastraat 

 S.v.p. bankjes met leuning 

 vindboom of vindhoek voor verloren/gevonden voorwerpen 

 Pinautomaat, meer winkels 
 Theehuis in Matilopark 

 Als bewoner aan het park in de Maasstraat is er 's-avonds na middernacht 

geregeld geluidsoverlast van jongeren. Van orde handhaving is mij tot op 
heden niets gebleken. Een koffiehuis of Café aan het park baart mij zorgen 

en lijkt mij derhalve geen goed idee. In buurthuis Matilo kan ook koffie 

geschonken worden. 

 horeca, zoals eetcafé/brasserie 
 Bij Matilotunnel verbinding leggen met park door groen en grote bomen 

plaatsen zodat het een geheel wordt 

 Speelgelegenheid voor jeugd in omgeving Hoge Rijndijk-Waardeiland 
 Sportfaciliteiten voor bv bootcamp/fitness 

 Voorbeeld: tuin van de Smid: kindvriendelijk, dieren, kan dienen als 

‘centrum’ 
 Pinautomaat bij Roomburg winkels 

 

DIVERSITEIT EN ONTMOETEN 

 Geld voor buurt-BBQ/straatfeest/kleinschalig (per straat, per blok) 
 Toelichting bij ontmoeten oud en jong: op school, de arcade hebben ze 

vaak ouderhulp nodig. Afhankelijk van de vitaliteit zou misschien best een 

rol voor ouderen zijn weggelegd, bijv.  bij de schooltuintjes. 
 Verder had mijn dochter een project bij meester Richard. Ze wilde een 

voorstelling gaan doen in Zorgcentrum Roomburgh. Uiteindelijk is dat er 
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niet van gekomen, maar ze zou het wel leuk vinden om nog een keer te 

doen. Ik ga dus nog contact opnemen met de activiteitenbegeleidster 

aldaar. 
 

GROEN 

 De Bult beter onderhouden en meer aankleden 
 De afgekeurde kerstbomen aan de haven Jupiterlaan vervangen 

 LOS: populieren Castellumweg beter snoeien, met harde wind vallen zelfs 

dikke takken. 

 LOS: bermen Besjeslaan veel onkruid, knotwilgen niet bijgehouden. 
Suggestie: inzaaien klaprozen, korenbloemen zoals bij W. v/d Madeweg. 

 

KINDVRIENDELIJK 
 Grote grasveld in het midden benutten door bv. basketbalveldje o.i.d. 

 Meer sportvelden, wordt veelgebruikt. Op grasveld bij de torens. 

 Meer voor oudere kinderen 
 

MENS- EN MILIEUVRIENDELIJK 

 Bewustmaking dat afval in containers hoort of weggebracht moet worden 

(n.a.v. vuil in vijver bij Arcade [NB is vandalisme kunstwerk]) 
 Minder zwerfvuil 

 Prullenbakken via gemeente aanvragen, voorkomt zwerfvuil. 

 Energieneutraal hoe? Wil wel zonne- en windenergie. 
 Inzamelbakken zoals papier, glas etc. op meerdere plekken in de wijk 

 Stoor me tijdens wandelen aan veel plastic-, straat-, slootvuil; wijk 

Roomburg en Matilopark. 
 Afval prikken 

 Containers bij Spar ondergronds 

 LOS: 4 vuilcontainers Castellumweg lijken te worden vervangen door één 

ondergrondse, is te weinig. 
 LOS: geen controle binnenhalen kliko’s, zakken groenafval dagen langs de 

weg, regelmatig meubilair, zwerfafval, graag meer controle. Veegwagen 

komt niet verder dan kruispunt Matiloweg-Lekstraat. 
 

VERKEER 

 Betere/meer/anders ingerichte parkeerplekken 

 bekeuren wie te hard rijdt d.m.v. flitspalen, schrikt af en levert geld op 
 Berenklauw weghalen Aarstraat; aanpassen verkeer! 

 Bussluis openstellen voor bewoners Roomburg. De wijk Roomburg is voor 

bewoners alleen via 1 weg toegankelijk, dit zorgt voor extra verkeer op de 
van der made weg met de daarbij horende opstoppingen, extra 

milieubelasting, etc. Openstellen van de bussluis voor bewoners van de 

wijk zou dit probleem oplossen en zorgt ervoor dat bewoners van de wijk 
efficiënter van A naar B kunnen. 

 Kwartierdienst bus 

 Op de kruising Fortunaweg-Octavialaan wordt te hard gereden, zijn daar 

nog andere acties voor? 
 Tweede ontsluiting Roomburg 

 Vraagtekens bij Groen(te) 

 Bussluis weg 
 Frequentie bus naar 4x/u en bus op tijd! 
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 geen nieuwe fietsroutes nodig/hoe voorkom je dat brommers die 

gebruiken? 

 LOS: aantal drempels Meerburg o.a. Drechtstraat te hoog en te kort. 
 LOS: kruispunt Matiloweg-Lekstraat te ruime bocht, wordt vaak gebruikt 

om af te snijden. 

 
OVERIG 

 Een telefoonnummer voor digibeten. 

 Einde van overlast in Matilopark, vooral 's avonds & 's nachts door 

hangjongeren en dronken schreeuwende en ruziezoekende mensen 
 Minder herrie en klus- of bouwactiviteiten. 

 Park Matilo beschermen tegen gevolgen van grotere evenementen 

(vernielingen, lawaai, overlast) 
 geen grotere evenementen 

 Morris dansgroep uit Engeland of een hele grote bromtol en acrobaten etc. 

 Afspraken woningcorporaties over plaatsing van schuttingen e.d. Wijk is 
aan het verpauperen 

 Meer politie 

 Minder hondenpoep 

 Onderhoud flatgebouwen 
 Pinautomaat 

 Plein IJsselkade bij winkel vies 

 veiligheid 
 Wijkagent meer zichtbaar i.v.m. veiligheid/veilig gevoel 

 

LOS: Matilopark te weinig toezicht, geen hondenpoepzakjes, zwerfvuil. 
LOS: Geluidsoverlast jongeren ’s avonds in park, wat moet dat als er horeca of 

evenementen komen? 

 

  



 

BIJLAGEN WIJKENVISIE MEERBURG ROOMBURG LEIDEN     NOVEMBER 2016                                            14 

 

Wijkenvisie Roomburg/Meerburg 
Bijlage 5; verslagen bijeenkomsten 
 
AAN : deelnemers Stadslabsessie Roomburg/Meerburg 

VAN : SPIN stadsontwikkelaars, Arno van der Laan/Rien Hilhorst 

DATUM : 15 maart 2016 

BETREFT : verslag Stadslabsessie 1 

Na een korte introductie van Timo Gubbens, een van de facilitatoren van het Stadslab, 
heet hij iedereen welkom en stellen de aanwezigen zich kort voor. Het blijkt dat de 
meeste mensen in Roomburg wonen en twee mensen in Meerburg. Timo en Koen 
(Nederhand) leiden de sessie vanavond. Er worden foto’s gemaakt; de aanwezigen 
hebben daar geen bezwaar tegen. 
 
Arno van der Laan van SPIN licht kort toe wat de bedoeling is. SPIN is bezig met het 

maken van een wijkvisie en heeft daarvoor een wijkfoto gemaakt die met de 
wijkverenigingen is besproken. De wijkfoto beschrijft van de wijk op dit moment. 
Daarna willen we met de bewoners kijken hoe de wijk er over 15 jaar uit zou moeten 
zien. Vanavond willen we kijken naar de toekomst: wat bewoners vinden echt belangrijke 
punten in de wijk, welke punten zouden verbeterd moeten worden. 
Deze echt belangrijke punten noemen we kernwaarden; waarden die de meeste 
bewoners belangrijk vinden. Bijvoorbeeld; een kindvriendelijke wijk, dat vinden we ook in 
de toekomst belangrijk. 
 
Koen legt uit wat de bedoeling is. We schrijven allemaal een kort stukje voor de 
makelaar als we ons huis aan zouden bieden aan iemand anders. Wat zou je dan over de 
wijk schrijven? Die beschrijving geef je aan je buurman en die haalt er dan de 
belangrijkste (kern)punten uit. Die punten schrijf je op een papiertje en plakt dat op het 
grote vel papier. 

 
Uiteindelijk hingen er meer dan 50 papiertjes met kernwoorden op het grote vel. Die 
punten zijn we met z’n allen gaan groeperen. Wat hoort bij wat, en wat is het 
gemeenschappelijke thema? Daar kwamen 12 thema’s uit. 
Bij het thema of papiertje dat je het belangrijkst vond mocht je een stickertje plakken. 
Zo mocht je 4 stickertjes plakken. De thema’s met de meeste stickertjes zijn dus de 
thema’s die de meeste mensen belangrijk vinden. De thema’s die daaruit kwamen zijn (in 
volgorde van aantal stickers): 
 

1. Groen (9) 
2. Buurvoorzieningen uitbreiden (9) 
3. Kindvriendelijk (6) 
4. Ontmoeten (5) 
5. Mens & milieu vriendelijk (5) 

6. Diversiteit (4) 
7. Veel activiteiten (3) 
8. Duurzaam transport (2) 
9. Schoon (2) 
10. Wonen en werken (2) 
11. Vriendelijk (1) 
12. Één wijk (1) 

 
We bespreken dat het opvallend is dat het uitbreiden van buurtvoorzieningen belangrijk 
is, ook voor mensen uit Roomburg. Mensen geven aan daadwerkelijk gebruik te maken 
van de winkels aan de IJsselkade, ook al wonen ze in Roomburg. Niet altijd voor de 
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dagelijkse boodschappen, maar wel voor kleine boodschappen. De winkels zijn ook 
belangrijk voor de mensen ut de buurt die niet goed ter been zijn of om mensen te 
ontmoeten. Maar ook voor de dokter komen mensen uit Roomburg naar Meerburg. 
Ook wordt genoemd dat de diversiteit (van huizen en mensen) belangrijk gevonden 

wordt, ook in de toekomst. Uit de wijkfoto blijkt wel dat de diversiteit van bewoners in 
Meerburg anders is dan in Roomburg. In Roomburg wonen twee keer zoveel 2-
oudergezinnen dan in Meerburg, maar in Meerburg wonen twee keer zoveel mensen 
ouder dan 75 jaar dan in Roomburg. In beide wijken is het aandeel mensen ‘van 
buitenlandse herkomst’ lager dan in de stad Leiden. 
 
Koen vraagt de aanwezigen of we van twee wijken één wijk zouden moeten maken en 
wat daar de voor en nadelen van zijn. De opdracht die SPIN heeft is het maken van één 
visie voor beide wijken, maar verschillen de wijken daar niet te veel voor? De woningen 
en de mensen in beide wijken verschillen nogal van elkaar, maar ook binnen de wijken 
zijn veel verschillen. Niet voor niets wordt diversiteit als kwaliteit genoemd. 
In eerste instantie worden er niet veel nadelen genoemd bij een samenvoeging tot één 
wijk, maar vooral voordelen; Roomburg komt veel in Meerburg (meer dan andersom?), 
gemeenschappelijke voorzieningen, creëren wij-gevoel, minder wij/zij-gevoel, minder 

stigmatisering. Ook zien mensen een aantal knelpunten om tot één wijk te komen; bus 
sluis zit in de weg, voelt niet als één wijk, nu geen contact tussen de wijken. 
Als nadelen worden genoemd dat de wijk dan misschien te groot wordt om je er nog 
‘thuis’ te voelen. Als de bus-sluis verdwijnt, genoemd als middel om wijken te verbinden, 
dan bestaat de kans dat sluipverkeer toeneemt, maar dat lijkt vooral een verkeerskundig 
probleem. 
 
SPIN gaat de kernwaarden op de volgende stadssessie op 12 april noemen en vragen of 
mensen zich herkennen in die waarden. Mensen worden gevraagd te dromen; hoe ziet 
uw ideale wijk eruit? Daarna gaat SPIN met de wijkverenigingen kijken hoe we die 
kernwaarden kunnen versterken om die ideale wijk te realiseren. 
 
Timo dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de bijeenkomst. 
SPIN zorgt voor een kort verslag voor alle aanwezigen. 

Lot Vegter geeft aan dat er ook een korte impressie (met foto’s) komt te staan op 
www.stadssessiesleiden.nl  
 

 

http://www.stadssessiesleiden.nl/


Impressie     RoMe Dis 
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Eerste RoMe Dis, 26 januari 2016 
 

De eerste RoMe Dis is geslaagd. Tijdens een heerlijke lunch, verzorgd door de 

dames van ‘Pittig Bakkie’, hebben de professionals die in de wijken werken en de 
wijkverenigingen met elkaar kennisgemaakt. Er 

waren ruim 20 mensen van allerlei organisaties in 

buurtcentrum Matilo. De wijkagent was er, maar 

ook mensen van de brede school Arcade, 
zorgcentrum Roomburgh, de gemeente, 

woningcorporatie Portaal, Libertas, het sociaal 

wijkteam, de ondernemersvereniging, 
kinderopvang, het zelfregiecentrum en natuurlijk 

de wijkverenigingen. SPIN Stadsontwikkelaars gaf 

een korte presentatie over de wijkfoto met een 
sterkte/zwakte analyse. Op hoofdlijnen konden de aanwezigen zich vinden in de 

analyse, maar vroegen meer aandacht voor duurzaamheid en de veelkleurigheid 

van de bewoners. Daarna kwamen het zorgcentrum Roomburgh en het 

zelfregiecentrum aan bod voor een korte 
pitch. Het zorgcentrum heeft een 

indrukwekkend aanbod aan diensten voor 

mensen die in meer- of mindere mate zorg 
nodig hebben. De wijk coördinator, Eefje van 

Rumt, vroeg de aanwezigen hoe we de 

krachten in de beide wijken (haar ‘dorp’) 

konden bundelen zodat zoveel mogelijk 
mensen kunnen profiteren van alle 

voorzieningen in de wijk. Sonja van der Flier 

van het zelfregiecentrum nodigt iedereen uit om mensen die het beste uit 
zichzelf willen halen langs te komen in het buurtcentrum Matilo op 

zaterdagmiddag van 13-17 uur. Hoewel de bijeenkomst om 13.30 afgelopen was 

bleven veel mensen nog staan praten; een teken van een geslaagde 
bijeenkomst. 

SPIN gaat vaker een RoMe Dis organiseren; de volgende is waarschijnlijk in 

maart. 



Impressie     RoMe Dis 
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Tweede RoMe Dis, 19 april 2016 
 

De tweede RoMe Dis vond plaats in zorgcentrum Roomburgh. De kelderruimte 

waar we zaten was voor sommige mensen wat moeilijk te vinden, maar 
uiteindelijk was iedereen aanwezig. 

De RoMe Dis is bedoeld om de stand van zaken rond de ontwikkeling van de 

wijkenvisie te delen en om kennis te maken met andere professionals in de 

wijken Roomburg en Meerburg. Dit keer was het georganiseerd door Eefje van 
Rumt, coördinator bij het zorgcentrum, Annette Rozeboom, coördinator bij Brede 

School de Arcade en Arno van der Laan van SPIN stadsontwikkelaars.  

De aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor (zie adreslijst).  
Arno van der Laan licht kort toe hoe het staat met de ontwikkeling van de 

wijkenvisie. Er zijn twee bijeenkomsten in samenwerking met het Stadslab 

Leiden georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de kernwaarden van de 
wijken benoemd en daar is een top 5 van gemaakt.  

1. Groen (9x genoemd) 

2. Buurvoorzieningen uitbreiden (9x) 

3. Kindvriendelijk (6x) 
4. Ontmoeten (5x) 

5. Mens & milieuvriendelijk (5x) 

Deze zijn tijdens de tweede sessie op 12 april verder uitgewerkt en daar is toen 
1 onderwerp aan toegevoegd; verkeersveiligheid. Deze thema’s zijn in groepjes 

besproken en uitgewerkt. Van drie onderwerpen zijn door een tekenaar (Nils 

Bierman) mooie tekeningen gemaakt. Hier wordt heel duidelijk dat een aantal 

thema’s in sommige tekeningen bij elkaar komen.  
Ontmoeten is een belangrijk thema dat meerdere keren terugkomt.  

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
          Oud & Jong    Versterken voorzieningen (IJsselkade) 

Leila noemt dat er ook nagedacht is over activiteiten voor de jeugd van 12+ en 

er is gesproken over het oprichten van een jeugdraad waar jongeren in die 
leeftijd mee kunnen denken over de wijkenvisie en ook over de uitvoering van 

eventuele projecten. Het thema verkeersveiligheid is gecombineerd met groen en 

ontmoeten door bakken te plaatsen die verkeer remmend werken en waar buren 

met elkaar groenten kunnen kweken. Ook over het gebruik van het park Matilo is 
gesproken, waarbij gedacht wordt aan pop-up horeca. Daarover vindt nauw 

overleg plaats met de stichting Mooi Matilo. Erik geeft aan dat de twee 

ondernemers die horeca in het park wilden beginnen ergens anders naar toe 
gaan omdat het lang duurde.  
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Tijdens de volgende bijeenkomst op 10 mei worden de thema’s door groepjes 
verder uitgewerkt in projectvoorstellen. Rien geeft aan dat het misschien gaat 

over projecten die pas over 10 of 15 jaar klaar kunnen zijn, maar dat je er nu 

wel rekening mee moet houden bij plannen op korte termijn. 
Erik stelt de website supertips.eu ter beschikking om ideeën op te verzamelen. 

Gerda meldt dat er al een gemeenschappelijke website is voor beide 

wijkverenigingen en dat we die misschien beter kunnen gebruiken. SPIN overlegt 

hierover met de wijkverenigingen. 
 

Tijdens de voorbereidingen voor deze RoMe Dis bleek dat er veel projecten lopen 

rond het thema voeding & ontmoeten. Annette vertelt dat er als naschoolse 
activiteit met kinderen wordt gekookt voor mensen uit de buurt. Op dit moment 

ligt het even stil omdat de coördinator er onvoldoende tijd voor heeft. Annette 

vraagt of er iemand is die dat wil begeleiden. Eefje vertelt over restaurant van 
Harte waar mensen elke maandagavond voor een klein bedrag in het restaurant 

van Roomburgh kunnen eten. Gerda vult aan dat het een heerlijke maaltijd is en 

gezellig. Eefje geeft aan dat ze de keuken ook vaker beschikbaar wil stellen aan 

mensen die iets met koken willen doen. Leila vertelt dat het project ‘Kook voor 
jou’ in samenwerking met de Bakkerij en Roomburgh in zorgcentrum Roomburgh 

plaatsvindt. Er zijn drie thema’s; koken en zingeving, koken en budget en koken 

en gezondheid. Vrijwilligers kopen het eten, koken en eten het met elkaar op.  
Sonja (stichting Zelfregie) vertelt dat mensen op zaterdagmiddag een deel van 

een maaltijd meenemen en dat met elkaar opeten in buurtcentrum Matilo. We 

constateren dat er veel initiatieven zijn waar eten het middel is maar waar het 

eigenlijk gaat om het ontmoeten. 
Het wordt tijd dat we zelf gaan eten. De dames van pittig Bakkie hebben weer 

een heerlijke maaltijd gemaakt met linzensoep, brood en salade. Het toetje is 

een heerlijke taart met kokos. We mogen al dat lekkers opeten in het restaurant 
van zorgcentrum Roomburgh. Tijdens het eten worden er ideeën uitgewisseld en 

kennisgemaakt. Eefje van Rumt geeft voor degenen die dat willen nog een 

rondleiding door het zorgcentrum. 
Er komt nog een RoMe Dis, de datum staat nog niet vast.  
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Verkeersveilig door groen(te)     RoMe Dis 2 in zorgcentrum Roomburg
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VERSLAG 

AAN : deelnemers Stadslabsessie Roomburg/Meerburg 

VAN : SPIN stadsontwikkelaars, Arno van der Laan/Rien Hilhorst 

DATUM : 12 april 2016 

BETREFT : verslag Stadslabsessie 2 

 
Annet Struik en Koen Nederhand van het Stadslab Leiden begeleiden deze bijeenkomst 
en heten iedereen van harte welkom. Zij introduceren Nils Bierman die tekeningen van 
de avond maakt die we later kunnen gebruiken. 
Ook worden er foto’s gemaakt. Niemand heeft er bezwaar tegen als deze voor publicaties 
gebruikt worden. 
Arno van der Laan van SPIN stadsontwikkelaars licht kort toe dat deze bijeenkomst een 
vervolg is op een eerdere bijeenkomst waar we met een groepje mensen op zoek gegaan 

zijn naar de kernwaarden van de wijken. De top 5 van die kernwaarden was: 
 Groen (9x genoemd) 
 Buurvoorzieningen uitbreiden (9x) 
 Kindvriendelijk (6x) 
 Ontmoeten (5x) 
 Mens & milieuvriendelijk (5x) 
 

Het zijn dus de kenmerken waarvan de meeste mensen zeiden dat die belangrijk zijn 
voor de wijken Meerburg en Roomburg. Maar, zoals bijvoorbeeld bij het thema 
ontmoeten, er zou ook nog wel wat aan kunnen verbeteren. Op de vraag of mensen een 
thema missen komt de verkeersveiligheid als extra thema naar voren. 
Vervolgens nodigt Annet de aanwezigen uit om bij een thema te verzamelen waar je iets 
mee zou willen doen. Zo ontstaan er dus een aantal groepjes die over een thema na 
denken met elkaar. Daarbij is gevraagd eerst ‘andersom’ te denken, dat wil zeggen wat 

zou je moeten doen om bijvoorbeeld een heel kindonvriendelijke wijk te krijgen? En 
daarna vragen Annet en Koen om te denken vanuit een kind, een oudere of wanneer je 1 
miljoen had. Hierdoor ontstaat een aantal creatieve ideeën rond de thema’s.  
De thema’s zijn door iemand van het groepje toegelicht waarna anderen tips konden 
geven als aanvulling op wat door de groep is bedacht. Hieronder een korte weergave wat 
er rond de thema’s is bedacht. 

 

Verkeersveilig door groen(te) 
Door het plaatsen van bakken op de juiste 
plekken wordt het (autoverkeer) afgeremd 
en is het veiliger voor fietsers en 
voetgangers. De bakken kunnen dan 
gebruikt worden om groenten te kweken 
door buurtbewoners. Hieruit kunnen weer 

allerlei andere projecten volgen. Tips: er is 
subsidie voor beschikbaar, gebruik ook voor 
opvang regenwater, sponsor AH 
(moestuintjes). 
 
 

 
Energie neutrale wijken (milieuvriendelijk) 
Isoleren en groene daken, zonnepanelen, aardwarmte. Zelfvoorzienende wijk, opslag in 
elektrische auto’s. Leren van Lombok (Utrecht): daar doen ze het al.  
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VERSLAG 

Tips: samenwerken met energiecoöperatie Leiden, Merenwijk, groene daken (Kees van 
Ooyen coördineert dit, zit bij Groene idee café). 
Oud & Jong ontmoeten elkaar 

 
De kinderopvang uit Matilo naar het 
zorgcentrum; daar kunnen jong en oud 
elkaar ontmoeten. De vrijgekomen ruimte in 

Matilo kan gebruikt worden voor een ‘kroeg’ 
met een terras waar ook een jeux de boules 
baan is en een speeltuin voor kinderen en 
volwassenen (fitness-apparaten). Ook hier 
kunnen jong en oud elkaar ontmoeten. Stap 
1: verplaatsen kinderopvang en goede plek 
voor kinderen maken. Stap 2: 
horecavoorziening in Matilo maken en ruimte 
laten voor buurtactiviteiten.  
 

 
Tips: verbinden met en aan het park (brug), zorg voor veilige oversteekplaatsen, 
informeer naar horeca Merenwijk (Haarstede), activiteiten voor jong en oud samen 
(knutselen, zingen, spelletjes), er zijn goede voorbeelden in buitenland. 

 
Versterken voorzieningen 
1. Zaterdagmarkt op IJsselkade; regelvrije 

zone (geen precario) aankleding verbeteren 
(fontein) e inrichting aanpassen waardoor er 
meer gelegenheid is voor ontmoeten. 
Tips; ruilmarkt goederen en diensten, 
kleedjesmarkt, biologische markt in 
Leiderdorp (bellen met Carla Theunissen, via 
Liesbeth). 

2. Pop-up horeca in park Matilo; meer 
mogelijkheden in park Matilo. Bijvoorbeeld 
biologische markt, ‘great places’ 
(www.greatplaces2020.org)  

Actie; gemeente en ondernemers 
aansporen. Wat kunnen bewoners doen? 
Tips: open podium buurttalent bij horeca of buurtmarkt, drive-in bioscoop. 

 
Kindvriendelijk 
1. In de wijk is er al cultuureducatie voor jongeren. Er gebeurt dus meer dan wat 

mensen nu weten. Daar moet bekendheid aan worden gegeven. Aan de andere kant 
is coördinatie wenselijk waarbij specifieke aandacht is voor de groep 12+. 
Met deze kennis ontstond het idee van een jeugdraad om juist die groep jongeren 
meer bij de ontwikkelingen in de wijk te betrekken. Dit zou ook als jeugdlab 
onderdeel kunnen zijn van het stadslab. Annet neemt dit op met Stadslab. 
Tips: er is al een educatieve route door het park gemaakt door Marian Kathmann van 
schooltuinen Leiden (www.schooltuinenleiden.nl/Melkdistel). 

2. het ontwikkelen van een avontuurlijk klimpark. Dit kan groeien en misschien over 10 

jaar (als de bomen wat groter zijn) ontwikkeld zijn tot een spannend klimpark voor 
kinderen en jongeren 12+. 
Tips: scouting(gebouw) betrekken, tuin van de Smid benaderen, schaatsbaan 
parkrand Matilo, peuterzwembad, meer bomen. 

http://www.greatplaces2020.org/
http://www.schooltuinenleiden.nl/Melkdistel
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We bespreken hoe we dit verder uitwerken en komen tot het besluit dat we allemaal bij 
elkaar komen en de ideeën dan uitwerken. Ook andere mensen zijn dan welkom om de 
ideeën uit te werken. De groep werkt een uur aan één idee en dan kunnen we wisselen 
zodat mensen ook aan verschillende ideeën kunnen werken. 

 
Volgende bijeenkomst thema’s: 10 mei om 19.30 uur in de Arcade. 
SPIN zorgt samen met Ali voor posters zodat ook andere mensen aan kunnen sluiten.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Deze stadssessie kwam tot stand in 
samenwerking met: 
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AAN : deelnemers werkbijeenkomst wijkenvisie Roomburg/Meerburg & 

Stadslabsessies 

VAN : SPIN stadsontwikkelaars, Arno van der Laan/Rien Hilhorst 

DATUM : 10 mei 2016 

BETREFT : verslag werkbijeenkomst wijkenvisie (Stadslab 3) 

 
Arno van der Laan van SPIN stadsontwikkelaars heet de aanwezigen welkom en vertelt dat we 
bij elkaar zijn om de thema’s die in de bijeenkomst van 12 april zijn benoemd verder uit te 
werken. Er is een aantal mensen dat zich heeft afgemeld. Omdat er een aantal nieuwe 
gezichten zijn houden we een kort voorstelrondje.  
 
SPIN laat de foto’s zien van de groepen die vorige keer met de thema’s bezig zijn geweest. 

Mensen worden uitgenodigd een thema te kiezen om uit te werken. Alle thema’s worden verder 
uitgewerkt, op 1 thema na; het klimpark. Afspraak is dat elke groep het thema verder uitwerkt 
in een plan voor de lange termijn (stip op de horizon, waar willen we naar toe?) en in concrete 
stappen die nu genomen kunnen worden om realisatie van het thema in gang te zetten. We 
nemen een uur voor de uitwerking en presenteren daarna de ideeën en plannen waar andere 
aanwezigen op kunnen reageren. SPIN zorgt voor een verslag van de bijeenkomst en stuurt 
dat aan iedereen die vanavond aanwezig was, en aan diegenen die de vorige keer aanwezig 

waren. 
De volgende 5 thema’s zijn als volgt uitgewerkt: 
 
1. Ontmoeten Oud & Jong 

De werkgroep komt met 3 concrete activiteiten 
a. kroeg met terras, eventueel gekoppeld aan buurthuis of festivalterrein in park 
b. contacten leggen tussen kinderopvang en woonzorgcentrum Roomburgh 

c. jeu de boulesbaan 
 
De groep gaat beginnen met de jeu de boulesbaan. Het 1e idee is om deze snel achter 
buurtcentrum Matilo te realiseren. Uit de groep kwam het idee om de oefen-opgravingssite 
daarvoor te gebruiken. 
Tijdens het wijkfeest op 27 augustus wordt een toernooi georganiseerd. Met Frank 
Kalshoven (gemeente, ontwerper park) wordt contact gelegd over de locatie en de 

inrichting. 
Met Francine Splinter over mogelijke budgetten. 
 
Daarna is het de bedoeling dat via persoonlijke contacten bij woonzorgcentrum Roomburgh, 
SPL en de BSO wordt onderzocht of en hoe gezamenlijke activiteiten kunnen worden 
gekoppeld. 
Vanuit de groep werd aangegeven dat er al contacten lopen tussen Roomburgh en De 
Arcade. 
 
Het achterliggende idee is dat door de samenwerking tussen “oud & jong” ruimte 
vrijgemaakt wordt voor eventuele horeca in het wijkcentrum Matilo. Er is interesse bij 
horecaexploitant(en), maar alleen als er duidelijkheid bestaat. Voordat daadwerkelijk 
gestart wordt met ideeën over horeca moet getoetst worden: 
- wat de meest haalbare locatie is (een (mobiele) soldatenbarak in het park of een 

uitspanning in het huidige wijkcentrum) 
- Welke horeca door de bewoners van de wijken wordt gewenst. 
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2. Versterken buurtvoorzieningen 

De werkgroep heeft geredeneerd vanuit “great places” en daarbij in RoMe de volgende 
onderscheiden: 
a. Park Matilo 
b. IJsselkade 
c. Woonzorgcentrum Roomburgh 
d. Wijkcentrum Matilo 
 
Voor Park Matilo zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
- De oostelijke entree moet worden verbeterd voor fiets en auto (ook via de Stierenbrug). 
- De routering kan sterk verduidelijkt worden, vooral in de wijk en in de buurt van het 

park. 
- In het Castellum kan een ‘soldatenbarak’ komen met educatieve invulling 
- Een hardlooproute aangeduid met Romeinse tekens (tevens onderdeel van de Leidse 

marathon) 

- Aanbrengen van duurzame verlichting (Led) die beweging volgt. 
- Meer gelegenheid om te zitten. (bankjes etc.) 
- Uit de zaal wordt aangegeven dat het park kan worden opgenomen in verschillende 

fietsroutes en/of in de Leidse marathon. 
 

Het is de wens om van de IJsselkade een regelvrije zone te maken, waar zonder 
administratieve rompslomp, vergunningen etc. allerlei activiteiten kunnen worden 
georganiseerd. 
Nadat dit bij en met de gemeente geregeld is, wordt gedacht aan de volgende zaken: 
- Markt die zich onderscheid van andere dagmarkten in de stad, bijvoorbeeld gericht op 

ouderen en kinderen 
- De IJsselkade als verzamelplaats en ontmoetingspunt voor alle bewoners van de ‘great 

places’. 

- Zie ook de kansen die nieuwbouw van Verde Vista biedt en haal de bewoners van 
VerdeVista de wijk in. 

- De zaal geeft aan dat de kunstwerken beter geplaatst kunnen worden 
 
3. Cultuureducatie en jongerenraad 

Als belangrijkste activiteit wil de werkgroep een Jeugdraad oprichten voor de 
leeftijdscategorie 10-15 jaar. Daarbij moet wel externe ondersteuning worden gevonden, 
bijvoorbeeld via de Stichting Move of JSO/Vincent Kokke. 
- De jongeren moeten echter zelf activiteiten en onderwerpen bedenken. 
- budget kan via de gemeente worden geregeld. 
- Vormgeving moet aansluiten bij belevingswereld van de doelgroep. Maar kan 

bijvoorbeeld wel aansluiten bij de activiteitenkalender, of er kan een app. worden 
ontwikkeld 

- Een leuk idee is een mobiele werkplek/hangplek voor jongeren 

 
4. Verkeersveilig door groen(te) 

Het idee: met grote bakken waarin groente wordt verbouwd worden straten, maar ook 
stoepen, zodanig ingericht dat het verkeer voorzichtiger moet rijden. Men wil met 1 of 2 
proefbakken beginnen. 
Gerard weet een locatie waar dit nodig is en waar de bewoners ook bereid zijn het 
onderhoud op zich te nemen. Ook op de Minervalaan kan een proefbak worden geplaatst. 
Wat in ieder geval geregeld moet worden: 
- Budget. 
- Goed ontwerp dat niet kapot gaat. (hufterproof) 
- Afstemming met gemeente: toestemming, precario, etc. 

Dit kan via John van Velzen en Francine Splinter 
- Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud. 
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Als de eerste bak(ken) naar wens functioneren worden nieuwe locaties op vraag van de 

bewoners aangepakt. Daarvoor PR en Communicatie via RoMe krant en Leids Dagblad 
 

5. Energieneutrale wijk 
Roomburg is al als duurzame wijk opgezet, maar de werkgroep wil met energie(!) en 
enthousiasme verder werken aan energieneutraliteit, natuurlijk ook voor Meerburg. 
Daarvoor is een aantal leuke dingen verzonnen: 
- aanpak koppelen aan de energievoorziening van de Romeinen (menskracht) maar ook 

aan de historische goden (straatnamen) 
- niet alleen energie, maar ook water (in relatie met de (water)kunstwerken in het park. 

Ook de bank met gezang op zonne-energie in Park Matilo is hier een mooi voorbeeld 
van. 

- Vulcanus-festival = De Parade (of te land, ter zee en in de lucht) maar dan met energie 
en ook de reguliere thema’s 

- koppelen aan schoolprojecten, maar ook aan de energiecoöperatie Energiek Leiden. 

 
HET VERVOLG 
SPIN neemt de ideeën en plannen op in de concept wijkenvisie. Arno benadrukt dat mensen 
niet moeten wachten met uitwerking van de plannen totdat de wijkenvisie klaar is want dat 
duurt nog even. 
Blijf aan het werk, maar houdt elkaar op de hoogte en gebruik het netwerk van de aanwezigen 
en de organisaties die daarbij horen. SPIN of de wijkverenigingen kunnen altijd benaderd 
worden met vragen of voor ondersteuning. 
Daarbij wordt vanuit de zaal opgemerkt dat er ook best iets fout mag gaan! We beginnen 
gewoon met kleine stappen, maar wel in de goede richting. 
 
Arno dankt iedereen voor de aanwezigheid en de enthousiaste inbreng van creatieve ideeën en 
plannen.  
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AAN : genodigden wijktafel wijkenvisie Roomburg/Meerburg 

VAN : SPIN stadsontwikkelaars, Arno van der Laan/Rien Hilhorst 

DATUM : 14 juni 2016, 20.00-22.00 uur 

BETREFT : verslag wijktafel wijkenvisie 

LOCATIE : zorgcentrum Roomburgh 

 

Bij binnenkomst wordt iedereen welkom geheten en gevraagd hun naam en e-mail te noteren 
en of ze de enquête al hebben ingevuld. Uiteindelijk zijn er ongeveer 35 mensen.  
Jaap Stokking (voorzitter wijkvereniging Roomburg) en Ankie Verlaan (voorzitter 
wijkvereniging Meerburg) heten de aanwezigen welkom. Deze bijeenkomst is georganiseerd in 
samenwerking met SPIN stadsontwikkelaars in een reeks van bijeenkomsten waar we met 
elkaar over de wijkenvisie praten. Ankie geeft aan dat de gemeenteraad voorgesteld heeft een 
wijkvisie voor Meerburg te maken en dat de wijkverenigingen toen hebben gezegd dat het voor 

beide wijken zou moeten. Beide wijkverenigingen werken steeds nauwer samen en zijn ook 
een gezamenlijke website begonnen. (www.roommeerburg.nl) 
Ankie vertelt dat beide wijken wel heel anders lijken, maar dat ze beide divers zijn wat betreft 
woningen en inwoners en dat we die diversiteit graag willen behouden. Er is een aantal 
thema’s naar voren gekomen in de laatste maanden die we graag bespreken waarvan 
ontmoeten tussen ouderen en jongeren een belangrijke is. Jaap voegt toe dat we vanavond 
breder willen peilen wat mensen van de thema’s en bijbehorende activiteiten vinden. We willen 
graag een goede visie maken die zo breed mogelijk gedragen wordt. Er is ook een enquête in 
de Rome krant opgenomen en mensen wordt gevraagd deze in te vullen. Ook op de website 
van de wijkverenigingen is de enquête ingevuld. De resultaten van de enquête wordt ook in de 
uitwerking meegenomen. De wijkenvisie zal aan de gemeenteraad worden aangeboden die 
deze kan vaststellen. Er is ook budget aan gekoppeld dat dan vrijgegeven wordt. 
Daarna geven Jaap en Ankie om beurten een toelichting op de verschillende thema’s.  

Hierna volgt een weergave wat over de verschillende thema’s is gezegd. De thema’s zelf zijn 
beschreven in de extra editie van de Rome krant die eerder is verspreid in de wijk. 
Tijdens het gesprek merken we dat thema’s elkaar overlappen. Zo hebben ‘ontmoeten’ en 
‘versterken buurtvoorzieningen’ veel met elkaar te maken. 
 
Groen / verkeer en bereikbaarheid 
Voorgesteld werd om verkeer remmende maatregelen te nemen waar 
auto’s en fietsen te snel rijden door bakken te plaatsen met groen(te) 
die door bewoners worden onderhouden. Opmerkingen die geplaatst 
zijn: 
 Let op de busjes van Roomburgh die door de wijk rijden om mensen 

van en naar Roomburgh te brengen. 
 Een snelheidsmeter met gezichtjes  kan al helpen 
 Let op dat er geen onoverzichtelijke situaties ontstaan dóór de 

bakken. Bekijk situaties vanuit het perspectief van een 4-jarige. 
 Misschien is extra zebrapad een betere oplossing of duidelijker 

aangeven dat het een 30km zone is. 
 Er is al een onderzoek geweest naar (verkeers)veiligheid, daar moet 

een rapport van zijn. 
 
Diversiteit en Ontmoeten 
De diversiteit in de wijk wordt gewaardeerd en er werd voorgesteld om 
oud & jong elkaar te laten ontmoeten. Ook zijn er vermoedens van 
eenzaamheid waar iets aan gedaan kan worden. De opmerkingen die 
gemaakt zijn waren vooral bedoeld als stimulans en voorbeeld: 

http://www.roommeerburg.nl/
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 Het maatjesproject als voorbeeld waar mensen zich kunnen melden als ‘maatje’ van een 

ander. Dat kan zijn voor ouderen, mensen met een (lichte) beperking of anderen. 
 ‘Omalief’ een project dat draait in Leiden (www.stichtingomalief.nl) waarbij jongeren 

verbonden worden met (eenzame) ouderen. 
 Gebruik de Ceasarbrug als punt voor ontmoeting. Daar komen heel veel mensen langs. Het 

zou mooi zijn als er bankjes bij het haventje kunnen komen om te zitten en te kijken naar 
de boten en de mensen die langskomen. Goede verbinding vanuit de wijk maken zodat 
mensen die plek weten te vinden. 

 Kijk naar de rol die wijkcentrum Matilo kan spelen. Libertas is zeker bereid mee te denken 
over de mogelijkheden om ontmoetingen te stimuleren. 

 Probeer contact te leggen met de allochtone buurtbewoners. 
 
Versterken buurtvoorzieningen 
Geconstateerd wordt dat er een aantal mooie voorzieningen in de wijk is, 
zorgcentrum Roomburgh, wijkcentrum Matilo, winkels IJsselkade en de 
brede school de Arcade. Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk 
mensen optimaal gebruik maken van deze voorzieningen? Opmerkingen: 
 Er gebeurt al veel in de wijken; maak dat duidelijk. Er is al een begin 

gemaakt met de wijkkalender, maar dat moet uitgebreid worden. 
 Communicatie is belangrijk. Niet iedereen (zeker ouderen niet) heeft 

internet of gebruikt dat voor informatie. Zorg dat je ook op andere 
manieren communiceert, bijvoorbeeld door (een moderne variant van) 

de stadsomroeper. 
 Rond de IJsselkade mag wat meer levendigheid; meer kramen, 

aantrekkelijkere omgeving, meer openheid naar omgeving. 
 Kan de verbinding tussen zorgcentrum en IJsselkade niet verbeterd 

worden zodat mensen zonder hindernissen boodschappen kunnen 
doen? Dat kan de levendigheid ook versterken. 

 Kan er naar het gehele gebied tussen wijkcentrum Matilo, het zorgcentrum en de winkels 
op de IJsselkade gekeken worden? Kan daar bijvoorbeeld het idee van de woonzorgzone 
verder uitgewerkt worden? 

 
Mens en milieuvriendelijk 
Hier wordt voorgesteld om voort te borduren op de milieuvriendelijke 
bouw van Roomburg en te kijken of Meerburg daar ook meer van kan 
profiteren. Dat is goed voor mens en milieu. Opmerkingen die gemaakt 

werden zijn: 
 Kijk eens wat er in andere wijken of steden gebeurd. Zelf het wiel 

uitvinden hoeft niet. 
 Wanneer we met energiebesparing aan de slag gaan kunnen 

energiebedrijven zich ook presenteren met energiebesparende 
maatregelen, zonnepanelen of groene energie. 

 Woningcorporaties moeten ook meer aan energiebesparing doen. 
 Er is in Leiden subsidie voor groene daken (per 1-7-2016) 
 Denk ook aan collectief inkopen van energie of groene daken. 
 Misschien kunnen we het Vulcanus festival combineren met het 

parkfeest. 
 Fitness toestellen in of rond het park om je energie kwijt te raken, 

gezond te blijven en energie op te wekken. 
 

Kindvriendelijk 
Er wonen veel kinderen in de wijk. Met name voor kinderen in de leeftijd 
van 10-15 jaar is er niet veel te doen. Daarom wordt voorgesteld om een 
jeugdraad op te richten en om met hen te bepalen wat er moet gebeuren 
voor jongeren. Gemaakte opmerkingen: 
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 Er wordt vaak gesproken over overlast van deze leeftijdsgroep, maar laten we ook eens 

kijken naar de andere kant. Hoe staat het met de tolerantie? Jongeren moeten ook een 
beetje hun gang kunnen gaan. 

 Waar mensen het meeste last van hebben is van het afval dat achtergelaten wordt in het 
park. Dat kan verholpen worden door afvalbakken te plaatsen en deze mensen aan te 
spreken op gedrag. Stichting Mooi Matilo heeft in overleg met gemeente al bakken laten 
plaatsen. Blijkbaar zijn dat er nog niet genoeg. 

 Ga uit van het gesprek, niet van confrontatie. Als het jouw wijk is, dan zorg je er ook beter 

voor. 
 Laten we iets specifieks doen voor deze leeftijdsgroep tijdens het wijkfeest van 27 

augustus. 
 Is het niet beter om vooraf een peiling te houden onder jongeren (en ouders) over wat ze 

willen?  
 Een jeugdraad kan bestaan uit een aantal mensen dat weinig binding heeft met andere 

jongeren in de buurt. Dus alleen met de jeugdraad praten is niet voldoende; samen 
activiteiten organiseren om andere jongeren te bereiken is een goed idee. 

 
 
 
 

 
 


