Nieuwsbrief van Wijkraad de Leijen
Vanwege de coronamaatregelen hebben wij besloten de
bewonersavond op maandag 26 oktober geen doorgang te
laten vinden.
Omdat we toch contact willen hebben met u ontvangt u deze nieuwsbrief.

Terugblik op de bewonersavond 2019
Snoeproute: Er is vanuit de scholen Werkplaats en het Nieuwe Lyceum veel aandacht
besteed aan zwerfafval met een verbinding naar de eigen omgeving. Het blijft uiteraard
een onderwerp dat veel aandacht blijft verdienen.
Verkeer: Er zijn regelmatig klachten over te hard rijden door de wijk (auto’s, scooters),
sluiproutes, gedrag van fietsers, vuurwerkoverlast. De politie geeft aan formeel niet te
kunnen handhaven bij 30 km zones en pakt alleen excessen aan (70/80 km). Wel wordt
gevraagd om dit toch steeds te melden bij de politie.
Speeltuinen: Bij de Anna Maria van Schuurmanlaan, Bongerdlaan en Lindelaan zijn
mooie initiatieven vanuit de bewoners ontstaan. Bij de Bongerdlaan is men (op het
moment dat we dit schrijven) begonnen met de herinrichting ervan.
Rattenoverlast: meer voorlichting over gedrag ratten en voorkomen van overlast
(zorg dat er geen voedsel op de grond ligt).

We kijken vooruit
Vanaf eind 2020 staan in ieder geval de volgende onderwerpen vanuit de gemeentelijke
agenda ons te wachten:
• Omvorming openbaar groen
• Woningbouwopgave
• Duurzaamheid (o.a. gasvrij wonen)
• Speeltuinenbeleidsplan
Natuurlijk blijven andere onderwerpen,zoals verkeer en jongeren, altijd aandacht vragen.
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Oproep
We willen nog beter kunnen inspelen op de onderwerpen waarbij onze inbreng wordt
gevraagd, om ook ongevraagd de gemeente, SSW of politie onze mening te geven.
Daarom willen we in 2021 onze werkwijze veranderen.
We zoeken mensen die eventueel op projectbasis hun medewerking willen verlenen en
hun expertise willen inzetten.
Heeft u kennis en ervaring op één van de genoemde onderwerpen en wilt u meedenken?
Wilt u de wijkraad adviseren en ondersteunen op het gebied van communicatie zowel
naar bewoners als naar de media?
Wilt u onze website eens onderhanden nemen?
Hebt u kennis van groenonderhoud, een juridische achtergrond, weet u veel van
ruimtelijke ordening en bouwmogelijkheden?
Denkt u op een andere manier te kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in onze wijk?
Neem dan contact op met onze secretaris, Gerda Hoekstra, via info@wijkraaddeleijen.nl.
Uw mening is welkom
De Wijkraad is op dit moment een Stichting, zonder leden. Wij werken vanuit onze drie
pijlers: straatoverstijgend, politiek neutraal en positief-kritisch. De gemeente ziet de
Wijkraad dan ook als serieuze gesprekspartner en betrekt ons vaak in een vroegtijdig
stadium bij plannen voor onze wijk.
We willen graag weten wie wij kunnen en mogen vertegenwoordigen. En we willen wat
vaker uw mening vragen (die u uiteraard ook ongevraagd met ons kunt delen!) over
zaken die in uw buurt (gaan) spelen.
Vanaf 2021 zullen wij vaker een digitale nieuwsbrief uitbrengen. Uw mening over deze
nieuwsbrief horen we graag!
Stuur uw mailadres naar info@wijkraaddeleijen.nl dan blijft u op de hoogte!
En wist u dat wij ook actief zijn op facebook? Zoek op Wijkraad De Leijen en volg ons!
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