
 

 
 

BuurtBRIEF de Hoven ③ juni 2017 

BuurtBRIEF ③DE HOVEN 
In deze buurtbrief vertellen wij hoe het staat met de wijkvisie en wat er gebeurt in uw buurt.  
In de wijkvisie staat wat er de komende jaren in de Hoven zou moeten gebeuren om de wijk een prettige 
woonwijk voor iedereen te laten zijn. Vragen? spin@spinontwikkelaars.nl of bel 14071 

 
Souk op 2 juli 
Op zondag 2 juli is er een souk in de Driftstraat. Het is een koopjes/rommel/infomarkt met leuke 
kinderactiviteiten en live muziek. Genoeg te doen voor iedereen. Kom even lekker rondsnuffelen.  
U kunt ook zelf een kraam huren. Neemt u daarvoor contact op met Tom Oomen via 071-5221197 of 
t.oomen@libertasleiden.nl 
 

U I T N O D I G I N G  2 6  j u n i   
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst over de wijkvisie op maandag 26 juni  

in het Trefpunt van de Zwijgers van Noord, Charlotte de Bourbonhof 1.  
U kunt tussen 17.00 en 19.30 uur binnenlopen voor informatie over de wijkvisie.  

Op de achterzijde ziet u de belangrijkste punten die uit de gesprekken met bewoners en professionals naar 
voren zijn gekomen. Deze zullen worden toegelicht door de gemeente en de Sleutels. 

Uiteraard kunt u ook al uw vragen over de buurt kwijt. 

 
De wijkvisie: Wonen in de Hoven; wat gaat goed, wat kan beter? 
Wat zou er moeten verbeteren om over 15 jaar nog steeds prettig te wonen in de Hoven? Deze vraag is 
besproken met bewoners en professionals. De belangrijkste punten die zijn genoemd staan op de 
achterkant van deze buurtBRIEF. De punten worden uitgebreid beschreven in de wijkvisie. Na de zomer 
wordt de wijkvisie in de gemeenteraad besproken en als deze wordt goedgekeurd wordt er budget 
vrijgemaakt om deze uit te voeren. 
  
Uw mening telt! 
Kunt u 26 juni niet aanwezig zijn? Dan kunt u op de achterkant aangeven welke punten u het belangrijkst 
vindt. Geef aan welk punt u op nummer 1, 2 en 3 vindt staan door het in te vullen in de cirkels voor de 
tekst. Lever het forumlier in bij het Trefpunt van de Zwijgers van Noord, Charlotte de Bourbonhof 1. 
Staat uw belangrijkste punt er niet bij? Schrijf het onderaan de bladzijde. 
 
Iftar maaltijd 6 juni geslaagd 
Wat een pech. Door de harde wind en regen moest de 
bewonersvereniging Zwijgers van Noord uitwijken naar een andere 
locatie voor de Iftar maaltijd.  
Wat een geluk. De voetbalvereniging Roodenburg stelde de kantine 
beschikbaar. Het was een geslaagde avond met veel mensen. Er was 
heerlijk gekookt door vrijwilligers.  
Kijk ook op www.facebook.com/dezwijgersvannoord. 
 

 
Buurtsuper geopend 
Uw mini-buurtsuper is geopend! Hij staat onder het afdak op de hoek van de 
Riebeeckhof en de Willem de Zwijgerlaan. U kunt er uithalen wat u nodig heeft 
en als u iets over hebt kunt u het hier achterlaten voor een ander.  
Helemaal GRATIS!  
Er wordt al veel gebruik van gemaakt. De buurtsuper is niet gekoeld, dus laat 
a.u.b. alleen houdbare levensmiddelen achter.  
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ONDERWERPEN WIJKVISIE PRINSESSENBUURT EN DE HOVEN 

 GEEF MET 1, 2, OF 3 AAN WELKE 3 ONDERWERPEN U HET MEEST BELANGRIJK VINDT.  
LEVER DIT UITERLIJK 26 JUNI IN BIJ DE ZWIJGERS VAN NOORD, CHARLOTTE DE BOURBONHOF 1  

 
Betere oversteek Willem de Zwijgerlaan 
Hoe zorgen we ervoor dat bewoners de Willem de Zwijgerlaan minder als hindernis 
ervaren en meer als verbinding tussen het Noorderpark en de stad. 
De weg ligt er maar hoe kunnen we aanpassingen doen zodat de weg minder een harde grens is en beter 
oversteekbaar voor bewoners. 

 
 

Goede en betaalbare woningen 
Hoe zorgen we ervoor dat de woningen betaalbaar blijven en van voldoende kwaliteit zijn 
nu en in de toekomst. Wat zijn wensen van bewoners? 
Bewoners vinden de betaalbaarheid van belang. Een grote groep is ook van die betaalbaarheid afhankelijk. 
Hoe verbeteren we de woningen zonder dat de betaalbaarheid in gevaar komt? 

 
 

Voldoende speelplekken in de buurt 
Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende speelplekken in de buurt zijn voor alle 
leeftijdsgroepen kinderen? 
 
 
 

 
TOP Onderwijs 
Hoe zorgen we ervoor dat de kinderen uit de Prinsessenbuurt en de Hoven ‘voortreffelijk’ 
onderwijs (blijven) krijgen? 
De gemeente wil ‘voortreffelijk’ onderwijs bieden in Leiden. Hoe zit dat in Leiden Noord? Hoe gaat het met de 
leerlingen op de basisschool? Presteren zij voldoende of is er extra ondersteuning nodig?  

 
 

 
Netwerk bewoners versterken 
Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare huishoudens in de Prinsessenbuurt en de Hoven de 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben? Zij hebben moeite om zich te redden doordat ze de taal 

niet (voldoende) spreken, doordat ze niet veel geld hebben of doordat ze ouder zijn. Deze mensen vragen 
niet altijd zelf om hulp. Hoe bereiken we deze mensen? 

 
 

Bereikbare voorzieningen 
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gebruik kan maken van de aanwezige voorzieningen? 
Er zijn veel voorzieningen in de Prinsessenbuurt en de Hoven. Maar zijn ze voor iedereen toegankelijk? Kan 
iedereen ze vinden en maakt iedereen er voldoende gebruik van? Wat gaat goed, wat kan beter? Nader 
onderzoek naar Het Gebouw, het Theehuis, Roodenburg. 

 
 

 
Duidelijke communicatie en goede participatie 
Hoe zorgen we ervoor dat de mensen in de Prinsessenbuurt en de Hoven weten wat er 
gebeurt in hun buurt of de directe omgeving en hoe ze daar invloed op kunnen 
uitoefenen? 
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