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ACHTERGRONDEN: 
 
Het is al weer bijna 20 jaar geleden dat bewoners in de wijk een keuze maakten voor de Balans in Leiden 

Noord; een aantal plekken op "metamorfose niveau" transformeren met o.a. de realisatie van nieuwe 

woonconcepten en aantrekkelijke woonmilieus. Die plekken waren Groenoordhallen, Gasfabriek terrein 

(Nieuw Leyden) en Kooiplein. Het WijkOntwikkelingsPlan (WOP) Leiden Noord heeft veel fysieke 

veranderingen in Leiden Noord teweeg gebracht. De economische crisis vertraagde het veranderingsproces 

met name in die gebieden waar sprake van het "metamorfose scenario", maar betekende geen afstel van 

plannen.  

Recentelijk is het Noorderpark opgeknapt tot de Tuin van Noord en is daar het wijkinitiatief Theehuis Noord 

met steun van Fonds 1818 van start gegaan.  In het kader van de ISV3 subsidieregeling werd een groot aantal 

straten onder handen genomen voor rioleringswerkzaamheden en het vernieuwen van het wegprofiel o.a. in 

de Hoven, de Prinsessenbuurt en rond de Sophiastraat. De herinrichting van de openbare ruimte heeft een 

positieve uitwerking op de leefbaarheid (tegengaan van verloedering) en de uitstraling van de wijk. In het 

rijtje van belangrijke vernieuwingen van recentere datum dient natuurlijk ook opgenomen te worden de 

nieuwbouw aan de Willem de Zwijgerlaan van de nieuwe torens als onderdeel van de Sky line en het 

juweeltje, de Prinsenhoek op de locatie Willem de Zwijgerlaan/Gooimeerlaan, maar ook de bouw van 

woningen en winkels op Het (Kooi) Plein  

Naast de grotere ingrepen en de in het oog vallende veranderingen hebben bewonersgroepen niet stil 

gezeten, zo zijn er verschillende nieuwe ontmoetingspunten cq buurtkamers gerealiseerd waaronder 

Greet&Meet in Groenoord-Zuid, Trefpunt in de Hoven, Su&An in het Suriname/Antillenstraat complex en 

Theehuis Noord in de Tuin van Noord. Maar er is meer opgepakt, zo heeft de Volkstuinvereniging een fors 

aantal "buurttuinen" gerealiseerd, is er een initiatief (Stichting Jeugd en Welzijn Leiden) genomen om 

activiteiten en uitjes te organiseren voor kinderen die in armoede leven (of in lastige thuissituaties), zijn 

bewoners in het GONOORD traject aan de slag gegaan om van Leiden Noord de gezondste buurt te maken, 

heeft de vereniging Zwijgers van Noord haar oversteek bij de Willem de Zwijgerlaan weten te behouden en 

ondernemen bewoners in Groenoord en Nieuw Leyden allerlei "groen-en duurzaamheidsactiviteiten". Het 

resultaat: het wordt steeds leuker en mooier in Noord. 

Om de positieve ontwikkelingen verder voort te zetten hebben de buurt -en wijkorganisaties in Leiden Noord 

gezamenlijk een 10 puntenplan opgesteld voor de periode 2017-2018; 
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Samenwerking gemeente Leiden en maatschappelijke organisaties  

1. Participatie en overleg vanuit bewoners dient serieus genomen te worden door bestuur gemeente 

maar ook door de corporaties. Afspraken moeten worden nagekomen, met verwijzing naar het 

"participatiestatuut Leiden Noord". 

2. Nauwere samenwerking tussen VOLN en de gemeente en maatschappelijke organisaties in het delen 

van informatie over ontwikkelingen, diensten en activiteiten (aanbod) in Leiden Noord via o.a. de 

website LN , facebook en andere sociale media, is gewenst! 

Financiële ondersteuning  

3. Kleinschalige ontmoetingspunten/ buurtkamers verdienen een gezonde (financiële) basis te hebben, 

door samenwerking en steun vanuit maatschappelijke organisaties en bv. door dat deze organisaties 

diensten verlenen vanuit deze locaties. 

Inrichting openbare ruimte 

4. Behoud en verder effectueren van korte lijnen tussen burgers en bewonersorganisaties en gemeente 

o.a. door een betrouwbare schouwsystematiek in de buurten uit te voeren die reële opvolging van de 

wederzijdse afspraken betekent en het ontwikkelen van een onderhoudsplanning voor de langere 

termijn. 

5. De bewoners en hun organisaties verwachten dat de gemeente de regie neemt over het 

participatieproces bij het realiseren van een optimale loop- en fietsverbinding vanaf het Kooiplein 

naar de Hoven en het gebied de Tuin van noord. 

6. Een gedeelde verantwoordelijkheid voor het realiseren van een prettig, veilig, toegankelijk  en 

aantrekkelijk verblijfs-, leef-  en (avontuurlijk) speelklimaat in de Tuin van Noord vergt samenwerking 

tussen de "gebruikersgroep Tuin van Noord" (Roodenburg, Moskee, Pernix, Ons Buiten, Theehuis 

Noord, Gymnasium en de Bewonersvereniging Zwijgers van Noord)  en de gemeente Leiden. 

Duurzaamheid stimuleren en ontwikkeling jeugd bevorderen 

7. Toename van aandacht voor duurzaamheid vergt in Leiden Noord aandacht voor minder verstening, 

meer vergroening en bv.  terugdringing gebruik fossiele brandstof t.o.v. opgewekte energie door 

zonnepanelen, meer renovatie i.p.v. nieuwbouw, meer sociale maatregelen en minder 

herstructureren, meer ondergronds parkeren en dus dubbel gebruik van grond, maar ook 

onderzoeken mogelijkheden voor groene daken en mogelijkheden om minder financieel 

draagkrachtigen mee laten profiteren van duurzame oplossingen en het stimuleren van een mogelijke 

collectieve aanpak van duurzaamheidsmaatregelen van particulier bewonersbezit. 

8. Beter benutten van de kansen en de mogelijkheden die Het Gebouw biedt als het Hart van de wijk 

voor ontmoeting , educatie, hulp -en ondersteuning. 

9. Verbetering van de faciliteiten voor jeugd in de leeftijd van 12+ in aansluiting op hun behoeften en 

ontwikkeling van hun talenten. 

Waarborgen van veilige leefomgeving 

10. Invoering (mobiel) camera toezicht en het inzetten van een drank- en blowverbod, onder andere 

rondom het Kooiplein. Regelmatig heeft Leiden-Noord te kampen met overlast veroorzaakt door  

gebruik en/of verkoop  van  alcohol en drugs.    


