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VERSLAG 

AAN : deelnemers werkbijeenkomst wijkenvisie Roomburg/Meerburg & Stadslabsessies 

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

DATUM : 10 mei 2016 

BETREFT : verslag werkbijeenkomst wijkenvisie 

 
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 1

e
 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. 

 
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. 
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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. 
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. 
- Vulcanos-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 daar bij 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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Gecombineerde lijst met aanwezigen 

 
 


