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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 & milieu vriendelijk (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.  
Tips: samenwerken met energiecoöperatie Leiden, Merenwijk, groene daken (Kees van Ooyen 
coördineert dit, zit bij Groene idee café). 
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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: horeca voorziening 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: 


