
Bijeenkomst over de onderwerpen Verkeer en Voedselveiligheid op 9 juni 2022 in de Arcade.  
Een aantal bewoners van Roomburg en Meerburg is op 9 juni in gesprek gegaan over twee 
onderwerpen die beide wijken raken: Verkeer en Voedselteelt. Dit op uitnodiging van het bestuur 
van Wijkvereniging Roomburg, die die avond ook haar algemene ledenvergadering hield.  
 
Verkeer 
In beide wijken zijn er zorgen om de onveilige verkeerssituaties die er zijn. Het gesprek over ‘verkeer’ 
was met name bedoeld om te inventariseren welke knelpunten er zijn. Het gesprek leverde niet 
alleen een lijst knelpunten op, maar er werd ook flink gediscussieerd over mogelijke oplossingen. 
 
Hieronder staat aangegeven welke knelpunten zijn benoemd, en welke vervolgstappen worden 
gezet. 
 
De volgende knelpunten zijn genoemd.  

− De bus rijdt te snel op de Liviuslaan. 
− Auto’s rijden op de Octavialaan te snel bij de school.  
− Verkeerslichten hoek Fortunaweg en Willem van der Madeweg: Het lijkt erop dat bij groen 

licht op de Fortunaweg er op de Willem van der Madeweg door rood wordt gereden 
− Verkeerslichten Hoge Rijndijk richting Stierenbrug: lichten springen op groen als nog niet alle 

verkeer is doorgereden. 
− De kruising Liviuslaan-Julius Caesarlaan is onoverzichtelijk. 
− Bij de Arcade staan auto’s dubbel geparkeerd bij brengen/ophalen. 
− Op de Octavialaan rijden ’s ochtends vroeg de busjes veel te hard. De drempel bij de school 

voldoet niet, en wordt verhoogd. (Deze actie is al in gang gezet door een bewonder van de 
straat.) 

− De Octavialaan is een gelijkwaardige kruising met de Fortunaweg, de Vitruviusstraat niet.  
− De drempels op de Vitruviusstraat hebben een te grote onderlinge afstand. Er kan we een 

drempels bij. 
− De uitrit van het woonwagenkamp is een hellingbaan die uitnodigt tot veel gas geven. 
− De bestelbussen in de straten tussen Julius Caesarlaan en Drususlaan rijden vaak veel te 

hard.  
− Het verkeer op de Besjeslaan bestaat uit voetgangers en fietsers/brommers/elektrische 

scooters. Dit levert vaak onveilige situaties op. Bij de uitgang van park Die Leythe hangt een 
spiegel, maar de bocht daarna is gevaarlijk.  

− Is het een optie om de bussluis (op bepaalde tijden) open te zetten voor alle verkeer? 
 
Vervolgstappen 
Voor het overleg met bewoners en gemeente over het oplossen van de knelpunten zijn er binnen 
Roomburg en Meerburg twee nieuwe contactpersonen: Enna Thomassen (contactpersoon voor 
Roomburg) en Henry Davis (contactpersoon voor Meerburg). Zij kunnen nog versterking gebruiken, 
dus als je het leuk vindt om mee te denken, stuur een berichtje aan bestuur@wijkroomburg.nl. 
 
De contactpersonen gaan met de genoemde knelpunten aan de slag. Met uitzondering van het 
verhogen van de verkeersdrempel op de Octavialaan bij de school. Een bewoner van de Octavialaan 
heeft dit al eerder in gang gezet, en zal dit verder met de gemeente regelen.  
 
Verder is er gesproken over de landelijke campagne ‘Veilig Fietsen’. Deze start na de zomervakantie 
en is gericht op de zichtbaarheid van kinderen. Leiden heeft zich hieraan gecommitteerd. In elk geval 
worden alle scholen benaderd. Er worden nog ambassadeurs gezocht.  



Vervolg: Wil je je als ambassadeur aanmelden, stuur dan een berichtje aan 
bestuur@wijkroomburg.nl. Wij zorgen dat je aanmelding op de juiste plaats bij de gemeente terecht 
komt.  
 
Voedselteelt in de wijk 
Jeroen van Rijn hield een inspirerende presentatie over het voedselbos dat door een aantal 
bewoners in park Matilo wordt aangelegd. Hij vertelde aan de hand van een PowerPoint onder 
andere wat het belang daarvan is, wat er tot nu toe is gedaan, en dat het plan is om het voedselbos 
verder uit te breiden tot het voetbalveldje. Een geanimeerd gesprek vond plaats, waarbij een van de 
aanwezigen spontaan een gedicht over fruitbomen voordroeg.  
 
Verkend werd welke mogelijkheden er nog meer zijn voor voedselteelt of ander groen in de wijk. Het 
volgende werd genoemd.  

− Voor de drie appartementencomplexen in de Liviuslaan staan zes bomen. De bewoners 
willen de boomspiegels graag beplant hebben. Contacten hierover met de gemeente hebben 
tot nu toe niets opgeleverd.  
Vervolgstap: Leendert van Velzen, de wijkbeheerder van de gemeente, en de bewoners van de 
Liviuslaan die deze wens hebben ingebracht zijn met elkaar in contact gebracht om hier 
verder uitwerking aan te geven.  

− Buurtmoestuinen. Het is beleid van gemeente Leiden om dit te stimuleren.  
Vervolgstap: In het kader van de wijkenvisie is op 17 juni een informatiebijeenkomst 
gehouden over ‘wijkhart buurthuis Matilo’. Daar is aangegeven dat bij het buurthuis 
moestuinbakken geplaatst kunnen worden als daar voldoende belangstelling voor is. Wil 
iedereen die hiermee aan de slag wil gaan dit laten weten via bestuur@wijkroomburg.nl. Ook 
als een buurtmoestuin op een andere plek in de wijken gewenst is. We zullen de 
belangstellenden aan elkaar koppelen en de weg wijzen in het vervolgtraject. 

− Er waren ooit plannen (in het kader van de wijkenvisie) om grote plantenbakken te gebruiken 
om verkeer te reguleren. Omdat dit een onveilige situatie oplevert voor kinderen, die niet 
zichtbaar zijn achter deze bakken, zijn deze niet geplaatst. Wel is in enkele straten de weg 
versmald door plantvakken te verbreden. Dit zou in meer straten kunnen. 
Vervolgstap: Als bewoners van een straat deze maatregel willen nemen: laat een 
contactpersoon van de bewoners dit melden bij wijkvereniging Roomburg via 
bestuur@wijkroomburg.nl. We zullen dit inbrengen bij de Stuurgroep Wijkenvisie. 

− Tegelwippen. Vervang de tegels in de tuinen door groen. Er is een jaarlijkse wedstrijd 
tegelwippen tussen verschillende gemeenten. 
Vervolgstap: Hier wordt door de gemeente veel over gecommuniceerd. Dit is iets dat elke 
bewoner zelf kan oppakken.  

− Verbreden van de huidige geveltuinen. 
Vervolgstap: Als bewoners hun geveltuinen willen verbreden: meldt dit bij de wijkvereniging 
via bestuur@wijkroomburg.nl.  Wij zullen deze bewoners aan elkaar koppelen. De actie 
richting de gemeente kan dan gecoördineerd worden.  
 

Verder werden er zorgen gedeeld over de bouwplannen in Meerburg. Voorzien wordt dat 
bestaande bomen en overig groen wordt weggehaald terwijl het nieuw aan te leggen groen een 
sluitpost wordt. Hoe kan dat worden voorkomen?   
Er wordt over gesproken dat het niet alleen van belang is aan te geven wat we niet willen, maar 
dat het juist van belang is een goed plan in te dienen over wat we wel willen. De kans dat dit leidt 
tot een gewenste situatie is dan veel groter. Stichting Remedi kan ondersteunen bij het maken 
van zo’n plan.  
Vervolgstap: Deze bouwplannen betreffen Meerburg. Dit zorgpunt is overgedragen aan het 
bestuur van Wijkvereniging Meerburg.  

mailto:bestuur@wijkroomburg.nl
mailto:bestuur@wijkroomburg.nl
mailto:bestuur@wijkroomburg.nl
mailto:bestuur@wijkroomburg.nl

