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Uitbreiding betaald parkeren
Op 23 oktober heeft een gesprek plaatsgehad van het bestuur met de coördinator invoering betaald
parkeren van de gemeente. Zij heeft kennisgenomen van de situatie en wij hebben een uitnodiging
ontvangen om zitting te nemen in de klankbordgroep van de gemeente om de invoering van het
nieuwe parkeerbeleid te monitoren. Hierbij gaat het verslag van de vier informatieavonden van de
gemeente over de invoering van betaald parkeren afgelopen september. Daarnaast ontvangt u een
overzicht waarin de gemeente de vragen en opmerkingen van betrokkenen zoveel als mogelijk heeft
gebundeld en de reactie namens de ambtelijke projectgroep. Zodra er meer bekend is over de
besluitvorming later dit jaar, wordt u hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht

Nieuw combibad De Vliet
In de laatste nieuwsbrief hebben wij gemeld dat we gepleit hebben voor een onderzoek naar een
nog niet eerder doorgerekende variant, namelijk een verhoogd bad, tussen de parkeerplaats en het
gloednieuwe gebouw van Scylla. Inmiddels is duidelijk dat die variant niet goedkoper wordt dan de
voorgestelde variant, in de hoek van het parkeerterrein, tegen onze wijk. Dat zal dus wel het voorstel
worden waar de gemeenteraad mee gevraagd wordt in te stemmen.

Lammebrug in nieuw inpassingsplan 5.50m hoog
Op 28 oktober jl heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin het aangepaste
inpassingplan van de Rijnlandroute en de daaraan gekoppelde aanpassing van de Lammebrug werd
toegelicht. De Lammebrug wordt in de nieuwe plannen voor de RijnlandRoute met nog eens 70 cm
verhoogd tot 5,50 m. Daardoor hoeft de brug minder vaak open. De Trekvlietbrug zal worden
verbreed. Het zijn een van de wijzigingen die in het nieuwe inpassingsplan Rijnlandroute zijn
opgenomen. In december neemt Provinciale Staten een besluit.

Uit de bocht gevlogen
Zoals de meesten van u wel opgemerkt zullen hebben, landt er geregeld een auto tegen de vangrail
van de Korte Trekvlietbrug. Nog niet zo lang geleden zelfs midden op de dag. Het bestuur heeft de
provincie gevraagd om de fietsers daar te beschermen met een geleiderail, die inmiddels voor een
klein stukje is gerealiseerd. We zijn erg benieuwd of dat voldoende helpt. Wij raden aan op te blijven
letten op uit de bocht vliegende auto’s!

Fietspaaltjes
Rond de brug staan op twee plaatsen, waar vooral ’s avonds nog al eens fietsers of bromfietsers
tegenaan rijden. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd die paaltjes met behulp van belijning meer
te accentueren. Dat is toegezegd, maar tot op heden hebben we nog geen resultaat gezien….

Speeltuin
Inmiddels is achterstallig onderhoud gepleegd aan de speeltuin aan het einde van de
Herman Kleibrinkstraat. Hopelijk levert dat weer veel en veilig speelplezier op voor de jongere
bewoners van onze wijk.

Veiligheid
De laatste tijd kwamen er berichten binnen van zich verdacht ophoudende voertuigen in onze wijk,
met name ’s avonds en ’s nachts. Kennelijk is onze wijk ontdekt door het dealende deel van de Leidse
samenleving. Als u durft wordt u van harte uitgenodigd deze lieden aan te spreken, daar zijn ze niet
van gediend. Maak er anders even melding van bij ons of de politie (0900-8844), dan wordt de
surveillancedruk verhoogt.

Ontsteken verlichting kerstboom
Zoals al eerder aangekondigd komen we aanstaande zondag 7
december om 16.30 bij elkaar om onder het genot van een beker
Glühwein (u hoeft dus geen wijn mee te nemen) de verlichting van
onze traditionele kerstboom te ontsteken! Ook dit jaar willen we ons
feestje koppelen aan een "goed doel"; er staan een paar dozen klaar
waarin u etenswaar (ingeblikt dan wel verpakt) kunt deponeren,
deze worden weggegeven aan de voedselbank. Ook wordt deze
happening weer opgeluisterd door een aantal koorleden, met wie
samen kerstliederen gezongen kan worden. Tot slot: het bestuur
zorgt voor een verrassing om een leuke selfie mee te maken!
Voor iedereen die daar niet is: alvast een heel goed jaareinde en een goed, gezond en gelukkig 2015!

Teruglezen nieuwsbrieven
Op de website van de Wijkvereniging kun je steeds de eerdere nieuwsbrieven terugvinden.

