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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 daar uit 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 dagelijkse boodschappen,
maar wel voor kleine boodschappen. De winkels zijn ook belangrijk voor de mensen ut de
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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 er uit en hoe kunnen we die kernwaarden 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
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