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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 vult aan 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 een enquête in de 

extra  RoMe-krant opgenomen en mensen wordt gevraagd deze in te vullen. Ook op de website 

van de wijkverenigingen is de enquête in te vullen. De resultaten van de enquête worden 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 verkeersremmende 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 zorgcentrum 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roommeerburg.nl/
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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: 

 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 Caesarbrug 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 gebeurt. 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, 



  

 
 
 
 

2016-06-14 SPIN RoMe verslag wijktafel wijkenvisie (2) 3 / 3 

VERSLAG WIJKTAFEL 
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: 

 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. 

 

 

 

 

 


