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AANLEIDING
In 2015 heeft de gemeente Leiden de vernieuwde 
wijkaanpak geïntroduceerd. De gedachte is om de 
bewoners meer en intensiever te betrekken bij de 
leefbaarheid van hun eigen wijk en hun inzet 
daarbij te stimuleren en faciliteren. In het 
raadsvoorstel “Kaders wijkaanpak en 
deelverordening Stimuleringsregeling 
wijkinitiatieven” (april 2015) is de gemeentelijke 
ambitie op pagina 2 als volgt verwoord:

“MENSEN VOELEN ZICH MEER BETROKKEN BIJ 
HUN LEEFOMGEVING. ZE ZETTEN ZICH 
HIERVOOR IN. BINNEN DIE LEEFOMGEVING 
ZIJN HET RESPECTVOL MET ELKAAR OMGAAN 
EN EEN SCHONE, VEILIGE EN TOEGANKELIJKE 
WIJK BELANGRIJKE PIJLERS. DE WIJK IS 
FUNCTIONEEL INGERICHT EN BIEDT RUIMTE 
AAN INITIATIEVEN VAN DE INWONERS.
INWONERS, PARTNERS EN GEMEENTE DELEN 
PRIORITEITEN VOOR DE WIJK EN WERKEN 
SAMEN OM DEZE TE REALISEREN. 
PROFESSIONEEL AANBOD IS ONDERSTEUNEND 
AAN INITIATIEF BEWONERS. DE AANPAK IS 
MAATWERK, PAST BIJ EIGENHEDEN EN 
KWALITEIT VAN DE WIJK. ALLE BETROKKEN 
PARTIJEN STEMMEN GOED AF OVER 
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN 
BEVOEGDHEDEN EN COMMUNICEREN DIT AAN 
BETROKKENEN. MENSEN WETEN WAAR ZE 
TERECHT KUNNEN MET VRAGEN EN IDEEËN. 
INWONERS WORDEN DUIDELIJK EN TIJDIG 
GEÏNFORMEERD OVER WERKZAAMHEDEN EN 
ACTIVITEITEN IN DE WIJK. DE NETWERKEN IN DE 
BUURT (SOCIAAL/ONDERNEMERS/FYSIEK) 
WETEN ELKAAR SNEL TE VINDEN EN HELPEN 
ELKAAR RESULTATEN TE BEHALEN. ZIJ DELEN 
INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN, INITIATIEVEN”.

Om deze ambitie te realiseren krijgen de 
wijkbewoners de gelegenheid om een wijkvisie op 
te stellen. Zij worden daarbij vanuit de gemeente 
ondersteund door een wijkregisseur. De 
Prinsessenbuurt en de Hoven zijn benoemd als 
één van de zogenaamde ‘speerpuntwijken’ 
(Raadsvoorstel, pag. 4). 

SPIN stadsontwikkelaars heeft in het voorjaar van 
2016 opdracht gekregen van de gemeente Leiden 
om met bewoners een wijkvisie te maken voor de 
Prinsessenbuurt en de Hoven. Deze wijkvisie is tot 
stand gekomen met medewerking van de 
gemeente Leiden, de Sleutels, vele bewoners en 
professionals. Afstemming vond plaats in de 
klankbordgroep waar deze partijen 
vertegenwoordigd waren.

LEESWIJZER
De wijkvisie geeft eerst een beschrijving van de 
Prinsessenbuurt en de Hoven. Dat gaat over 
bewoners, woningen, en leefbaarheid (H1), 
verkeer en bereikbaarheid (H2) en voorzieningen 
(H3). In hoofdstuk 4 wordt het beleid beschreven 
dat van toepassing is op het plangebied. Daarmee 
wordt een beeld gegeven van de kaders waarmee 
de Prinsessenbuurt en de Hoven te maken 
hebben. Vervolgens is er een sterkte/zwakte 
analyse gemaakt. Deze is zowel besproken in de 
klankbordgroep als in het overleg met ambtenaren. 
Op basis van die analyse is een toekomstvisie 
ontwikkeld (H6). In het hoofdstuk Conclusies en 
Aanbevelingen (H7) wordt een aantal thema’s 
benoemd waar aan gewerkt zou moeten worden 
om de toekomstvisie te kunnen realiseren. 
Tenslotte is een aantal aanbevelingen gedaan, 
verdeeld in korte en lange termijn. In de bijlagen 
vindt u nadere informatie en achtergronden.

 Flat Hoven Oostrand, Abraham Crijnssenstraat
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SAMENVATTING
De Prinsessenbuurt en de Hoven zijn onderdeel van 
Leiden Noord dat al jaren extra aandacht van de 
overheid heeft. De laatste jaren is intensief ingezet 
op verbetering van dit deel van Leiden door het 
ontwikkelen van ‘aantrekkelijke woonmilieus met 
nieuwe woonproducten’ (WOP 2010). Er zijn diverse 
nieuwbouwprojecten gerealiseerd, waaronder 
winkels en woningen. Ook is er geïnvesteerd in de 
buitenruimte en voorzieningen. In 2013 is 
bijvoorbeeld een groot multifunctioneel centrum 
“Het Gebouw” geopend waar onder andere 3 
basisscholen en een bibliotheek gevestigd zijn. De 
ontwikkeling van de Leidse Ring Noord, waarvan de 
Willem de Zwijgerlaan onderdeel is, heeft grote 
invloed op het leefklimaat in deze buurten. Dit geldt 
ook voor de ontwikkeling van het Kooiplein waar 
nieuwe winkels en woningen komen. Dit is een van 
de redenen waarom de bakker in de Beatrixstraat is 
verdwenen.

Dit alles lijkt een beetje om de Prinsessenbuurt en 
de Hoven en haar bewoners heen te zijn gebeurd. 
Er zijn de afgelopen jaren geen grote investeringen 
gedaan in de woningen of voorzieningen in deze 
buurten. Wel is de buitenruimte flink opgeknapt. Al 
een tijdje hangt de verbetering van de woningen 
van de Sleutels in de Prinsessenbuurt en de Hoven 
Oost in de lucht en is er veel onduidelijkheid over 
de Willem de Zwijgerlaan. Veel bewoners vinden 
het nog onduidelijk wat de Sleutels met de 
woningen gaat doen. Er gebeurt dus veel in de 
omgeving van het plangebied, waar de bewoners 
weinig profijt en vooral last van hebben.

De woningen in de buurten zijn betaalbaar en 
liggen dicht bij het centrum van de stad. De 
betaalbaarheid is voor veel mensen van grote 
waarde. Hoewel je het op het eerste gezicht niet 
zo ervaart, bestaat het grootste deel (80%) van de 
woningen uit appartementen zonder lift. Slechts 
20% van de woningen bestaat uit 
eengezinswoningen. 

De bewoners van de Prinsessenbuurt worden wel 
gekarakteriseerd als ‘Leidse gezinnen’, terwijl de 
Hoven meer een multiculturele samenstelling 
heeft. Wat de mensen gemeen hebben is dat ze 
over het algemeen geen hoog inkomen hebben. 
Een aantal mensen vindt dat prima omdat de huur 

ook niet hoog is zodat ze nog wat overhouden voor 
bijvoorbeeld een hobby. De indruk bestaat dat de 
mensen niet veel vertrouwen hebben in de 
overheid of instanties. De mensen kennen elkaar 
wel, maar dan vooral in kleine kring. Dus in 
hetzelfde rijtje, portiek of omdat het familie is. 
Zodra het buiten het eigen kringetje valt is het 
motto ‘leven en laten leven’.
Bewoners zijn niet makkelijk te bereiken. Op 
verschillende manieren is geprobeerd om met 
mensen in contact te komen. Als bewoners 
gevraagd wordt wat ze willen verbeteren gaat het 
meestal niet om grote wensen. Vaker zijn het 
wensen dichtbij huis; betaalbare en goede woning, 
een bankje, speelplek voor de kleintjes, veilig 
oversteken.

 
Willem de Zwijger, muurschildering  Willem de Zwijgerlaan.

Conclusie van deze visie is dan ook dat extra 
aandacht voor dit gebied gerechtvaardigd is. 
Er lopen grote projecten die veel invloed hebben 
op de omgeving en de woningen van de 
bewoners. Daarnaast woont er een aanzienlijke 
groep kwetsbare mensen (een kwart van de 
kinderen woont in een bijstandsgezin bijvoorbeeld) 
die wat extra steun kan gebruiken. Dat hoeft niet 
alleen van de overheid te komen, maar er kan 
bijvoorbeeld ook geïnvesteerd worden in 
contacten tussen bewoners onderling. Het project 
‘Student in de wijk’ is hier een mooi voorbeeld 
van. Er zijn goede voorzieningen in de buurt, maar 
die zijn niet voor iedereen bereikbaar. 
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Het is een stukje Leiden dat extra aandacht 
verdient en waar Leiden zuinig op moet zijn.

Op basis van de bevindingen is een aantal thema’s 
ontstaan die uitgewerkt moeten worden. Deze 
thema’s zijn getoetst bij bewoners en ambtenaren. 
Daaruit bleek dat dit de thema’s zijn die belangrijk 
zijn voor de Prinsessenbuurt en de Hoven.

Bewoners geven tijdens de inventarisatie van juni 
2017 aan dat het belangrijkste thema betaalbare 
huisvesting (thema 3) is (zowel in de Hoven als in 
Prinsessenbuurt). Het thema wordt het meest 
genoemd, maar staat ook vaak op nummer 1. Dit 
bleek ook uit de gesprekken die in die tijd gevoerd 
zijn. Opvallend is dat in beide buurten het tweede 
thema de bewoners zelf aangaat. In de Hoven is 
het tweede thema het versterken van het netwerk 
van bewoners (thema 6) en in de Prinsessenbuurt 
is dat duidelijke communicatie en goede 
participatie (thema 7). Later is het thema 8 ; 
sporten/bewegen/gezondheid toegevoegd.

1. VERBETERING BEREIKBAARHEID 
 VOORZIENINGEN
2. GOEDE INPASSING WILLEM DE 
 ZWIJGERLAAN
3. BEHOUD BETAALBARE WONINGEN VAN 
 GOEDE KWALITEIT
4. VOLDOENDE SPEELPLEKKEN VOOR 
 KINDEREN IN DE BUURT
5. TOP-BASISONDERWIJS
6. VERSTERKEN EN ONDERHOUDEN 
 NETWERK BEWONERS
7. HELDERE COMMUNICATIE EN 
 PARTICIPATIE
8. SPORTEN/BEWEGEN/ GEZONDHEID
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INLEIDING
De Prinsessenbuurt en de Hoven zijn twee kleine 
gebieden in Leiden Noord. In totaal wonen er 2133 
mensen, dat is 1,8% van de Leidse bevolking en 16% 
van Leiden Noord (cijfers BOA 2017). De grenzen van 
het gebied (groene kader) komen niet overeen met de 
gebiedsindeling van de buurten of wijken van de 
gemeente Leiden (rode kaders). De Prinsessenbuurt 
en de Hoven-West horen bij het Noorderkwartier, 
terwijl de Hoven-Oost bij de De Kooi hoort (zie kaart). 
De woningen in de Prinsessenbuurt en de Hoven-
West zijn heel anders dan de woningen in de rest van 
het Noorderkwartier omdat daar veel eengezins 
koopwoningen staan, terwijl in het plangebied vooral 
huurwoningen staan waarvan weer een groot deel 
appartementen zijn. Daardoor wonen er ook andere 
mensen en zijn cijfers over het Noorderkwartier niet 
nauwkeurig genoeg om iets over het plangebied te 
zeggen. Daarom worden statistische cijfers over het 
Noorderkwartier of Leiden Noord met enige 
voorzichtigheid gebruikt. Er zijn wel cijfers op 
buurtniveau maar die zijn niet op alle onderwerpen 
beschikbaar omdat het schaalniveau in veel gevallen 
te klein is. In de beschrijving van de buurten wordt 
gesproken over ‘betaalbare’ huurwoningen. Daarmee 
worden huurwoningen bedoeld met een huur tussen 
de  € 409,92 en € 586,68 (voor 1&2 persoons 
huishoudens) en tussen de € 409,92 en € 628,76 

(voor huishoudens van 3 of meer personen) (zie 
bijlage A, tabel A). Deze huren betreffen de 
aftoppingsgrenzen waaronder huurtoeslag mogelijk 
is (prijspeil 2016).

PROCES
Deze wijkvisie is tot stand gekomen in de periode 
tussen februari 2016 en juni 2017. SPIN heeft in die 
periode literatuuronderzoek gedaan, met 
professionals en bewoners gesproken. Er zijn korte 
filmpjes gemaakt door studio Moio waaruit de 
diversiteit van de bewoners blijkt. Er zijn 
bijeenkomsten gehouden in de buurten waarvoor 
bewoners zijn uitgenodigd. Daar kwam niet veel 
respons op, maar met degenen die zijn gekomen zijn 
interessante gesprekken gevoerd. Er is een 
klankbordgroep geformeerd waar bewoners, de 
gebiedsregisseur en medewerkers van de Sleutels 
aan hebben deelgenomen. Met deze klankbordgroep 
zijn maandelijks de verschillende onderwerpen die in 
deze visie aan bod komen besproken. Ook zijn er 
lunch-bijeenkomsten geweest met ambtenaren waar 
de stand van zaken is besproken en input door de 
betrokken ambtenaren is gegeven. Daarnaast is er 
afstemming geweest met de Sleutels over de 
plannen voor de woningen. Van de meeste 
gesprekken zijn verslagen gemaakt. (in de bijlagen 
staat een uitgebreidere procesbeschrijving).
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KENSCHETS 
LEIDEN NOORD
Leiden Noord is ontstaan als uitbreidingswijk van de 
stad Leiden. Het zuidelijk deel van de wijk is voor het 
grootste deel voor de tweede wereldoorlog 
gebouwd en bestaat voornamelijk uit laagbouw. Het 
noordelijk deel is na de tweede wereldoorlog 
gebouwd door woningcorporaties en bestaat uit 
meer hoogbouw. Leiden was in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw een verpauperde fabrieksstad, maar in 
de decennia daarna verdwenen de fabrieken uit de 
stad en maakten plaats voor woonwijken. Leiden 
Noord is jarenlang de vestigingsplek geweest van 
“de laag-geschoolde Leidse arbeiderspopulatie” 
(sociaal wijkprofiel Leiden Noord 2016, pag. 7). Het 
was een typische arbeiderswijk waar mensen elkaar 
kenden en hielpen. Aan het eind van de jaren ’70 
werd dit gemeenschapsgevoel door een aantal 
ontwikkelingen aangetast. Door het sluiten van 
fabrieken ontstond massale werkloosheid en de 
stadsvernieuwing bracht sterke verhuisstromen op 
gang van en naar de wijk. Het imago van de Leiden 
Noord was niet best. Dat imago schijnt nogal 
hardnekkig te zijn en (deels) nog steeds te bestaan 
(Sociografisch buurtprofiel, pag. 6).

WOP NOORD
Het Wijk Ontwikkelings Plan (WOP) Leiden Noord 
2010 (vastgesteld nov. 1999) was onderdeel van 
het Leidse Grote Stedenbeleid en 
was gericht op het “structureel 
verbeteren” van het functioneren van 
Leiden Noord en het tegengaan van 
“ongewenste ontwikkelingen op 
lange termijn” (p.9). In het WOP 
staat dat uit gesprekken bleek dat 
bewoners de concentratie van 
allochtonen, werklozen en mensen 
met een laag inkomen niet wenselijk 
vinden (p. 12). Dat was een van de 
redenen om andere mensen naar 
Noord te trekken door ‘aantrekkelijke 
woonmilieus met nieuwe 
woonproducten’ te realiseren. In dat 
licht zijn nieuwe ontwikkelingen 
gestart zoals Nieuw Leyden, het 
Groenoordhallen-terrein en het 

Kooiplein. Er zijn ruim 500 woningen gesloopt en 
er worden uiteindelijk ongeveer 2100 
nieuwbouwwoningen toegevoegd. Er zijn dus veel 
nieuwe mensen in Noord komen wonen en er zijn 
ook mensen vertrokken. De Prinsessenbuurt en de 
Hoven behoren tot het Noordelijk deel van de wijk 
en bestaan uit naoorlogse woningen, waarvan een 
deel uit hoogbouw (langs de Willem de Zwijgerlaan 
en in de Hoven). In deze buurten zijn de afgelopen 
periode geen woningen gesloopt of ingrijpend 
gerenoveerd. 

In het Uitvoeringsprogramma WOP Noord 2011 t/m 
2018 (vastgesteld april 2011) wordt voorzichtig 
geconstateerd dat er een positieve ontwikkeling in 
gang is gezet. De mutatiegraad bij Ons Doel en de 
Sleutels is gedaald en het aantal reacties op een ter 
verhuren woning is gestegen. Ook de WOZ-waarde 
heeft zich vergelijkbaar met de rest van de stad 
ontwikkeld (WOP, p. 10/11). Tegelijkertijd constateert 
men dat “doelen op sociaal vlak vaak te ambitieus 
zijn geformuleerd” en dat men zich wil concentreren 
op doelen die direct op wijkniveau te beïnvloeden 
zijn, zoals het vergroten van sociale samenhang, 
verminderen van overlast door jongeren, verbeteren 
van de woonkwaliteit en het stimuleren van de eigen 
verantwoordelijkheid (p. 14). Er wordt onderscheid 
gemaakt in ontwikkelinspanningen (ontwikkelingen 
bouwprojecten), beheerinspanningen (projecten 
woonomgeving) en sociale inspanningen (sociale 
projecten). Het WOP wordt nu geëvalueerd en 
afgerond.
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HOOFDSTUK 1 
BESCHRIJVING 
VAN DE 
BUURTEN

De woningen in de Prinsessenbuurt en de 
Hoven dateren van eind jaren ’50 en bestaan 
voornamelijk uit betaalbare huurwoningen. 

De Hoven-Oost en –West, ten noorden van de 
Willem de Zwijgerlaan, bestaan voor het grootste 
deel uit betaalbare portieketagewoningen, dus 
appartementen zonder lift. In de Prinsessenbuurt, 
ten zuiden van de Willem de Zwijgerlaan, staan 
zowel eengezinswoningen als beneden/boven 
woningen en langs de Willem de Zwijgerlaan staat 
nog een aantal appartementen, ook zonder lift. De 
ruim 1000 woningen zijn (behalve Anna van 
Saksenstraat 4-14 en zorgcentrum Topaz Overrhyn) 
allemaal eigendom van woningcorporatie de 
Sleutels en behoren voor het overgrote deel tot de 
voorraad van betaalbare woningen in Leiden.

In de Hoven-Oost en -West wonen vooral starters 
en allochtone gezinnen. Mensen die er wonen 
geven aan dat ze er prettig wonen omdat er familie 
en vrienden in de buurt wonen. Er is niet veel 
contact tussen de Hoven-Oost en -West en zelfs 
per hof verschilt de manier waarop mensen met 
elkaar omgaan. In sommige hoven is sprake van 
overlast, terwijl in andere hoven de leefbaarheid 
juist als positief wordt ervaren. Een deel van de 
Hoven-Oost (55 woningen) wordt antikraak 
verhuurd omdat ze op termijn gesloopt worden in 
het kader van de ontwikkeling van het Kooiplein. 
Twee andere flats in dit gebied zijn onderdeel van 
het stedenbouwkundig plan en het nieuwe 
bestemmingsplan. Ze worden mogelijk ook bij die 
nieuwbouw ontwikkeling betrokken, maar 
daarover is nog geen besluit genomen.

2/3 VAN DE 
WONINGEN 
ZIJN 
GESTAPELDE 
WONINGEN 
ZONDER LIFT

 HOVEN OOST HOVEN WEST PRINSESSENBUURT TOTAAL 
EENGEZINS 17 25 183 225 21%
BENEDEN/BOVEN 0 0 205 205 20%
APPARTEMENT 226 301 90 617 59%
 243 326 478 1047 

 23% 31% 46%  
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In de Prinsessenbuurt is de sociale samenhang per 
straat verschillend. Uit gesprekken die zijn 
gehouden blijkt dat mensen prettig wonen in de 
buurt, maar nieuwkomers kunnen soms moeilijk 
een plekje vinden. Bewoners kennen enkele 
mensen uit de straat, maar weinig mensen in 
andere straten. Enkele bewoners geven aan dat er 
steeds meer mensen komen wonen die eigenlijk 
extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Zij 
zorgen ook voor overlast. De betaalbaarheid van de 
woningen vinden veel mensen een positief punt 
van de woningen. De bouwkundige kwaliteit wordt 
genoemd als nadeel, waarbij men het heeft over 
vocht en tocht, maar wordt over het algemeen 
geaccepteerd vanwege de lage huur. Een aantal 
woningen in de Prinsessenbuurt voldoet niet aan 
de moderne wensen van bewoners; de woningen 
zijn bijvoorbeeld klein, hebben geen toilet op de 
begane grond of hebben een onlogische 
plattegrond. 

BEWONERS 

Er wonen 2133 mensen, 862 (41%) in de 
Prinsessenbuurt en 1271 (59%) in de Hoven.
In vergelijking met heel Leiden en Landelijk wonen 
er meer kinderen onder de 18 jaar in de 
Prinsessenbuurt en de Hoven. Het aandeel 
jongvolwassenen (18-26) is lager dan in Leiden, 
maar hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat komt 
omdat er relatief veel studenten wonen in Leiden. 
Er wonen aanzienlijk meer mensen van 75+ (met 
name in de Hoven), waarschijnlijk voornamelijk in 
het zorgcentrum Topaz Overrhyn. 

HUISHOUDENS EN WOONDUUR
Er zijn alleen cijfers voor Leiden Noord. Daaruit 
blijkt dat meer dan de helft van het aantal 
huishoudens bestaat uit 1&2 persoons-
huishoudens in zowel het Noorderkwartier (58%) 
als in de Kooi (63%). Dat is iets meer dan het 
Leids gemiddelde van 57%. Het aandeel twee 
ouder gezinnen in het Noorderkwartier ligt met 
16% onder het Leids gemiddelde (18%) (zie 
wijkfoto). Volgens het sociaal wijkprofiel van 
Leiden Noord (2016, p. 7) wonen er twee type 
huishoudens in Leiden Noord. Huishoudens die 
zich voor langere tijd willen vestigen en zich 
verbonden voelen met de wijk en die vooral in 
Groenoord, Nieuw Leyden en de oostelijke Kooi 
zijn komen wonen. Zij zijn ook nadrukkelijk ‘gelokt’ 
met nieuwe woningen en woonmilieus. 
De andere groep huishoudens zijn mensen die 
Noord als tijdelijk perspectief voor zichzelf zien. 
Het gaat in veel gevallen om alleenstaanden en 
koppels zonder kinderen op zoek naar betaalbare, 
kleinschalige woonruimte dichtbij het centrum. Zij 
hebben minder binding met de wijk en zullen in de 
periode dat ze er wonen ook niet veel willen 
investeren. Eengezinswoningen, Falckstraat
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Deze indeling lijkt wat grof. In de Prinsessenbuurt 
en de Hoven woont 40% van de mensen er langer 
dan 10 jaar (bijlage A tabel B). Het aandeel 1&2 
persoonshuishoudens in het Noorderkwartier is 
met 58% niet heel veel hoger dan het Leids 
gemiddelde van 57%. De vraag is wellicht waarom 
mensen er al langer dan 10 jaar wonen, is dat 
omdat ze prettig wonen of omdat er geen 
alternatief is? Uit gesprekken blijkt dat bewoners 
over het algemeen prettig wonen, maar dat de 
betaalbaarheid van de woningen wel een belangrijk 
argument is om hier te wonen. 

INKOMENS
De inkomens van bewoners in de Prinsessenbuurt 
en de Hoven zijn gemiddeld niet hoog. Uit de 
cijfers (2013) van de CBS buurten blijkt dat, 
vergeleken met het gemiddelde van Leiden, 
inwoners van het Noorderkwartier en de Kooi 
duidelijk oververtegenwoordigd in de lagere 
inkomensgroepen, en ondervertegenwoordigd 
in de hogere inkomensgroepen. Duidelijk 
zichtbaar is dat de hogere inkomensgroepen 
goed vertegenwoordigd zijn in het naastgelegen 
Groenoord. De verschillen tussen de buurten 
zijn dus aanzienlijk (wijkfoto).

 
Cijfers over de bijstand die specifiek over de 
Hoven en Prinsessenbuurt gaan bevestigen dit 
beeld. Van de volwassenen (18 t/m 64 jaar, 
1.356 inwoners), hebben 302 (22%) mensen een 
bijstandsuitkering (Leiden: 4,5%). Van de 
thuiswonende kinderen onder de 18 jaar (449) 
leven er 109 24,3% in een bijstandsgezin (Leiden: 
6,5%) (Cijfers jan. 2017). Het aantal gezinnen in de 
bijstand is relatief hoog. Over het algemeen is het 
aandeel één-oudergezinnen in de bijstand hoog. 

Vaker is een vrouw dan hoofd van het gezin. Dit 
verklaart waarschijnlijk de oververtegenwoordiging 
van vrouwen. 

GEBRUIK WMO
In de Prinsessenbuurt (8,8%) en de Hoven (8,4%) 
maken bijna 2x zoveel mensen gebruik van 
minimaal 1 WMO-voorziening dan in Leiden 
(4,7%). Het percentage 65+ers dat gebruik maakt 
van één of meer WMO-voorzieningen is in de 
Prinsessenbuurt hoger dan in de Hoven. Het 
aandeel 65+ ers in de Prinsessenbuurt (10,7%) is 
relatief laag ten opzichte van de Hoven (18,6%) en 
Leiden totaal (14,4%). Er wonen relatief minder 
ouderen (65+) in de Prinsessenbuurt, maar een 
relatief groot deel (31,5%) maakt gebruik van één 
of meer WMO-voorzieningen, vergeleken met de 
Hoven (20,3%) en Leiden totaal (21,6%).
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HERKOMST
Het aandeel kinderen tot 18 jaar met een 
buitenlandse herkomst is relatief hoog (77%, zie 
rood kader). Het overgrote deel van de kinderen is 
van niet-westerse herkomst (72%). Het aandeel 
inwoners van buitenlandse herkomst neemt af 
naarmate de leeftijd stijgt (75+ = 27%). 
Het vermoeden bestaat dat er ouderen wonen van 
Nederlandse herkomst en gezinnen met jonge 
kinderen van niet-westerse herkomst. Dat zijn 
huishoudens met verschillende leefstijlen 
waardoor er een kans op ‘schuren’ tussen deze 
huishoudens bestaat. 

Volgens de definitie van het CBS is iemand van 
buitenlandse herkomst als minimaal een van zijn/
haar ouders in het buitenland is geboren. Bij de 
verdeling van land en in niet-westers en westers 
worden tot de westerse landen gerekend: landen 
van Europa, landen van het Noord-Amerikaanse 
continent, Australië en Nieuw-Zeeland, Japan en 
Indonesië. De overige landen worden gerekend tot 
de niet-westerse landen. 

Het aantal mensen met een Nederlandse 
herkomst is de afgelopen jaren licht gedaald in de 
Prinsessenbuurt en de Hoven, terwijl het aantal 
inwoners van niet-westerse en westerse herkomst 
licht is gestegen (tabel C, bijlage A).

BETROKKENHEID BEWONERS
De Sleutels en de gemeente ervaren dat het lastig 
is om bewoners actief te betrekken en te 
bereiken. Er komen bijvoorbeeld nauwelijks 
mensen uit de Hoven of Prinsessenbuurt naar 
bijeenkomsten over de Willem de Zwijgerlaan, de 
Leidse Ring Noord, maar ook bij de nog directere 
woonomgeving zijn mensen onvoldoende 

betrokken. Dat uit zich in bijvoorbeeld slecht 
onderhouden tuinen en schuttingen in de 
Prinsessenbuurt. De geringe betrokkenheid bleek 
ook uit de matige respons van bewoners op 
uitnodigingen van SPIN-stadsontwikkelaars voor 
een gesprek over de toekomst van het wonen in 
de wijk ten bate van deze wijkvisie. Er zijn 
verschillende manieren van uitnodigen geprobeerd, 
maar er kwamen niet veel mensen. De mensen 
die wel op dergelijke bijeenkomsten komen 
waarderen het dat ze op een laagdrempelige 
manier worden geïnformeerd. 

De meeste straten zijn in de afgelopen jaren 
opnieuw ingericht, waarbij geprobeerd is dat 
zoveel mogelijk in samenwerking met de 
bewoners te doen. Ook de Maximatuin aan de 
Bernardstraat is in samenspraak met bewoners 
ingericht. Toch lijkt het vertrouwen in de overheid 
en de Sleutels nog steeds onvoldoende. Bewoners 
geven in verschillende gesprekken aan niet het 
gevoel te hebben dat hun mening ook 
daadwerkelijk meetelt in de besluitvorming. Uit 
interviews met professionals komt naar voren dat 
men deze afstand wel begrijpt. “Mensen voelen 
zich achtergesteld in deze buurten” zegt iemand. 
“Doe nu eens wat voor Noorderkwartierders in 
plaats van geld verspillen voor vragenlijsten” is 
een van de reacties die we kregen van een 
bewoner.

Aan de andere kant worden er activiteiten 
georganiseerd waar mensen wel op afkomen. 
Zoals de schoonmaakactie (foto) en de Iftar 
maaltijd georganiseerd door de Zwijgers van 
Noord.

“IK HEB HET TOCH NIET 
VOOR HET ZEGGEN. ZE 
DOEN TOCH WAAR ZE 
ZELF ZIN IN HEBBEN”. 
(BEWONER)
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De wijzigingen en het duur/tempo van de plannen 
rond de Willem de Zwijgerlaan wordt vaak 
genoemd als motivatie waarom de mensen niet 
veel verwachten van de overheid. Maar ook de 
onduidelijkheid of het gebrek aan communicatie 
maakt dat mensen een afwachtende houding 
aannemen. Dat verklaart deels waarom ze moeilijk 
te mobiliseren zijn. Daardoor raken hun belangen 
op de achtergrond en krijgen andere belangen de 
overhand. Het niet doorgaan van het fietspad als 
verbinding tussen Noord (Kooiplein) en de 
Slaaghwijk is een voorbeeld. Het had het voor 
mensen uit de Hoven makkelijker gemaakt om 
naar Slaaghwijk te gaan, maar de mensen uit de 
Hoven hebben hun stem onvoldoende laten horen. 

Ook het Theehuis in de tuin van Noord lijkt vooral 
bedoeld voor de nieuwe doelgroep in Nieuw 
Leyden en Groenoord, en niet voor mensen uit 
bijvoorbeeld de Hoven (die het park wel 
gebruiken). Het is begrijpelijk dat dit soort 
voorzieningen gerealiseerd worden, maar de 
consequentie in dit geval lijkt dat de zittende 
bewoners uit de Prinsessenbuurt en de Hoven zich 
niet gehoord voelen. Tegelijkertijd zegt het ook iets 
over de houding van mensen zelf. Ze lijken niet erg 
betrokken bij hun directe woonomgeving en hun 
buren. Meerdere mensen geven aan dat ‘ze geen 
last van de buren hebben en zelf geen last 
veroorzaken’; een soort ‘leven en laten leven’. Het 
vele zwerfafval is daar een uiting van. Mensen 
plaatsen het vuil naast de container als deze vol is 
en letten niet op de gevolgen als het vuil zich daar 
opstapelt en weggeblazen wordt. Dit probleem lijkt 
niet minder te zijn geworden met het ondergronds 
gaan van de containers. ‘Het kan ze gewoon niet 
schelen’ zegt een oudere dame in de Hoven die 

elke dag het afval naast de container opruimt. Ook 
de overlast van ongedierte door het weggooien 
van eten is moeilijk aan te pakken met als 
consequentie dat sommige bewoners geen was 
buiten durven hangen en dat er ook ratten 
gesignaleerd worden. Er zijn gesprekken met 
bijvoorbeeld de moskeeën geweest, er wordt vaak 
over geschreven, en de overlast is wel minder 
geworden, maar nog niet verdwenen.

ORGANISATIE BEWONERS

De voorzitters van de buurt- en wijkverenigingen 
zijn verenigd in het Voorzittersoverleg Leiden 
Noord. Hen wordt met enige regelmaat gevraagd 
een advies uit te brengen op besluiten die het 
College voorbereidt of al heeft genomen. Daarmee 
blijft de gemeente de verantwoordelijkheid dragen 
om voor die onderwerpen die zich daarvoor lenen 
inspraak te regelen. In het plangebied is de 
wijkvereniging De Hoven (Zwijgers van Noord) de 
enige actieve brede vertegenwoordiging van 
bewoners. Zij organiseren allerlei activiteiten voor de 
buurt zoals de Iftar maaltijd en de ruilbus (foto) waar 
tweede handskleding geruild kan worden. Ook 
bezoeken zij, in samenwerking met de Sleutels, 
nieuwe huurders die in de Hoven komen wonen.
Daarnaast zijn er klankbordgroepen die aan een 
bepaald complex of project gekoppeld zijn zoals de 
beheergroep Maximatuin en bewonerscommissie 
Noorderlicht. In de Beatrixstraat is ook de 
Huurdersbelangenvereniging van de Sleutels (HBE) 
gevestigd, maar die gaan over het gehele bezit van 
de Sleutels. Alleen wanneer er geen bewoners-
commissie of andere bewonersorganisatie is 
nemen zij de belangen van de bewoners waar. Dat 
kan in de Prinsessenbuurt het geval zijn. 
Voorafgaand aan een verbeteringsproject gaat de 
Sleutels via verschillende kanalen in gesprek met 
de huurders. Zij kennen hun woningen het beste 
en leveren input voor de plannen.

“HET KAN ZE GEWOON 
NIET SCHELEN””. 
(BEWONER DE HOVEN)
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JEUGD EN JONGEREN
De directeur van de basisschool de Viersprong 
zegt dat de school druk is met het ‘bijspijkeren’ 
van leerlingen op gebied van taal en rekenen. Er is 
weinig ruimte voor ontwikkelen van andere 
(sociale) vaardigheden of het ontwikkelen van de 
talenten van kinderen. Uit de jongerenpeiling van 
de GGD uit 2013 voor postcodegebied 2316 
(Leiden) blijkt dat 26% van de jongeren meerdere 
risicofactoren heeft (Bijlage A, tabel D). Dit gaat 
om de volgende groep: 
Heeft twee of meer van de volgende kenmerken: 
opleiding vmbo-bk, laagopgeleide vader en/of 
moeder, eenoudergezin, nieuw gezin, co-
oudergezin, zelfst./anders wonend, beide ouders 
geen betaald werk, niet-westers allochtoon.
Dat is in vergelijking met Leiden of de regio 
Hollands Midden een fors percentage. Jongeren 
uit een niet-westers gezin met één ouder vallen 
hier bijvoorbeeld onder.

LET OP: Omdat het plangebied maar voor een 
(klein) deel uitmaakt van het postcodegebied 
2316 moet voorzichtig omgegaan worden met 
het trekken van conclusies uit bovengenoemde 
cijfers (Bijlage A, kaart 1).

De wijkverpleegkundige merkt dat er in de Hoven 
mensen wonen met diabetes en ook komt ze 
vervuilde woningen tegen. De verwachting is dat, 
met het stijgen van het aantal ouderen met een 
niet Nederlandse herkomst, het aantal 
diabetespatiënten (flink) zal stijgen in de Hoven.
In het sociografisch buurtprofiel van Leiden Noord 
constateert Libertas dat cijfers over gezondheid 
van volwassenen moeilijk te achterhalen zijn (p.16) 
maar dat op basis van gezondheidsprofielen in 
vergelijkbare wijken in Den Haag en Utrecht wel 
enkele risicofactoren voor Leiden Noord bepaald 
kunnen worden. Deze risicofactoren zijn; 
overgewicht, zorg mijdend gedrag, suikerziekte/
diabetes en eenzaamheid.

LEEFBAARHEID

De leefbaarheid is zwak en dat is al een aantal 
jaren het geval. Volgens de leefbaarometer (2014) 
is de leefbaarheid in de Prinsessenbuurt 
grotendeels ‘zwak’ en deels onvoldoende. In de 
Hoven-West een gemengd beeld: ‘onvoldoende’, 
‘zwak’ en ‘(ruim) voldoende’. Hoven-Oost bijna 
alles ‘(ruim) onvoldoende’ met een klein deel 
‘voldoende’. Dit kan deels te maken met de 
werkzaamheden op en rond het Kooiplein en de 
Willem de Zwijgerlaan die al een tijdje worden 
uitgevoerd.

Er waren in 2016 (t/m 7-12-2016) 423 meldingen 
van overlast, waarvan meer dan de helft (244) over 
afval ging (Bijlage A, tabel E). De meeste 
meldingen kwamen uit de Charlotte de 
Bourbonhof, Marnixstraat, Julianastraat en Willem 
de Zwijgerlaan. Aantal meldingen in de 
Prinsessenbuurt is 40% hoger (758) dan in de 
Hoven (535).

Het aantal meldingen bij de politie neemt in de 
loop van de jaren af. (percentage ten opzichte van 
het totaal aantal meldingen per jaar)

PRINSESSENBUURT  2012 2013 2014 2105 2016
1.3.1. VERKEERSONGEVALLEN 24% 22% 23% 32% 31%
1.4.5. MISHANDELING 24% 24% 18% 21% 33%
TOTAAL AANTAL MELDINGEN 189 166 179 104 114
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Opvallend is dat mishandeling zowel in de 
Prinsessenbuurt als in de Hoven over het algemeen 
het meest gemeld wordt. Het aantal meldingen van 
verkeersongevallen in de Prinsessenbuurt is ook 
opvallend omdat het relatief kleine straatjes zijn. 
Bewoners geven wel aan dat er vaak (veel) te hard 
gereden wordt.
Het totaal aantal meldingen bij de politie in de 
Prinsessenbuurt is 40% hoger (758) dan in de Hoven 
(535). Vergeleken met het aantal inwoners is het 
aantal meldingen in de Prinsessenbuurt twee keer zo 
hoog als in de Hoven. Dat is ook het geval bij het 
aantal melding bij de gemeente. Melden de mensen 
in de Hoven minder of is er minder te melden? De 
wijkagenten geven aan dat mensen over het 
algemeen niet veel melden, maar wel vertellen wat 
er aan de hand is in de buurt als je met ze in gesprek 
bent. Mensen zien het nut van melden niet of 
hebben geen vertrouwen dat er iets mee gebeurt. 

WONINGEN
Woningbouwcorporatie de Sleutels is de 
belangrijkste woningeigenaar in het gebied, de 
meeste woningen zijn in hun bezit. De Sleutels 
heeft aangegeven in de Prinsessenbuurt en de 
Hoven Oost te willen gaan investeren, maar heeft 
nog geen concrete plannen. Bewoners die 
geïnterviewd zijn geven aan dat ze ook gebreken 
ervaren aan de woningen (met name vocht en 

tocht) maar dat ze zich realiseren dat verbetering 
ook huurverhoging met zich mee kan brengen. En 
juist het feit dat de woningen goedkoop zijn is voor 
mensen van grote waarde.

DE HOVEN OOST
De Hoven Oost bestaat uit 226 portiek-
etagewoningen van 4 hoog en 17 een-
gezinswoningen. Over 50 portiek-etagewoningen 
en 5 eengezinswoningen is een sloopbesluit 
genomen (rood op rechterkaart), deze worden 
momenteel anti kraak verhuurd door Villex en 
zullen in de toekomst deel uitmaken van het 
project Kooiplein. De 64 portiek-etagewoningen en 
nog eens 5 eengezinswoningen in de Jan 
Pieterszoon Coenhof en Van Riebeeckhof (oranje 
op rechterkaart) zijn optioneel ook opgenomen in 
de plannen rond het Kooiplein. Voor deze 
woningen is (nog) geen sloopbesluit genomen. 
Wel zijn deze in het bestemmingsplan aangemerkt 
als optioneel onderdeel van het Kooiplein.

De portiek-etagewoningen hebben onvoldoende 
kwaliteit (vocht, gehorig, slecht energielabel) maar 
verhuren door de prijsstelling redelijk goed. 
Leefbaarheid heeft aandacht nodig. 
Voor de aanleg van parallelwegen wil de gemeente 
8 woningen (rood op rechterkaart) slopen, waarvan 
er 6 regulier worden bewoond. De huurders van 
deze woningen hebben medio 2016 de status van 
stadsvernieuwingsurgent gekregen. 

HOVEN WEST EN OOST  2012 2013 2014 2105 2016
1.4.5. MISHANDELING 30% 34% 43% 29% 23%
1.6.2. OVERIGE 
          VERMOGENSDELICTEN 25% 13% 13% 14% 8%
TOTAAL 155 119 109 84 64
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ONTWIKKELING KOOIPLEIN
Het steden-
bouwkundig plan 
voor het Kooiplein 
Noord (deelgebieden 
1a, 1b, 2a en 2b) 
wordt opnieuw 
bekeken nu er 
andere plannen zijn 
voor de Willem de 
Zwijgerlaan. Een van 
de belangrijkste 
doelstellingen van 
de ontwikkeling van 
het Kooiplein was 
het optimaal 
verbinden van de 
noord en zuidkant van de Willem de Zwijgerlaan. 
Deze doelstelling lijkt niet gerealiseerd te zijn en 
de gemeente heeft bureau Maxwan de opdracht 
(maart 2017) gegeven te kijken hoe de 
verbindingen geoptimaliseerd kunnen worden en 
de inpassing van de weg verbeterd.

DE HOVEN WEST
Dit complex bestaat uit 232 portiek etagewoningen 
van 4 lagen hoog en 24 eengezinswoningen. Er 
wonen voornamelijk jonge stellen en allochtone 
huishoudens. Een deel van de woningen heeft 
gevelisolatie. De woningen zijn kwalitatief beter 
dan de woningen in de Prinsessenbuurt en de 
Hoven-Oost. Er zijn verzakkingen geconstateerd. 
De riolering is onlangs vervangen en de 
buitenruimte opnieuw ingericht. De Sleutels heeft 
geen plannen om de komende jaren (projectmatig) 
iets extra’s aan de woningen te gaan doen.

NOORDERLICHT

Noorderlicht bestaat uit 69 woningen aan de 
Albertine Agnesstraat 31-99 en is gelabeld voor 
55+. Aan de achterzijde van het complex ligt de 
Tuin van Noord. In de plint van het complex 
bevindt zich Kinderdagverblijf de Tovertuin. Zij 
huren sinds 2014 deze bedrijfsruimte van de 
Sleutels. Er zijn geen plannen voor een ingreep in 
deze woningen. De bewoners hebben een eigen 
bewonerscommissie.

WILLEM DE ZWIJGERLAAN ZUID

Dit complex bestaat uit 118 woningen aan de 
zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan. Het 
complex bestaat uit 2 blokken beneden-
bovenwoningen aan de westzijde en 5 blokken 
portieketagewoningen. Kleine goedkope voorraad 
voor primaire doelgroep en geluidsbarrière voor 
achterliggende Prinsessenbuurt. Maar de 
woningen hebben last van geluid (onderling erg 
gehorig en van de weg) en zijn technisch en 
energetisch slecht. Leefbaarheid heeft extra 
aandacht nodig.   Het zijn vooral starters die 
reageren op de woningen aan de Willem de 
Zwijgerlaan. Daarnaast worden ook studenten via 
het initiatief ‘Student in de wijk’ in het complex 
geplaatst. Vanwege de kleine oppervlakte worden 
ook veel statushouders en zgn. 3-partijen 
overeenkomsten (bijv. begeleid wonen) in de 
woningen aan de Willem de Zwijgerlaan geplaatst. 
Dat geeft wat druk op de leefbaarheid van het 
complex.
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EENGEZINSWONINGEN EN BOVEN/BENEDEN 
WONINGEN PRINSESSENBUURT
Voor De Sleutels bestaat de Prinsessenbuurt uit 2 
complexen: Er zijn 177 beneden/bovenwoningen in 
de Marijkestraat, Margrietstraat, Irenestraat 
aangevuld met enkele appartementen in de 
Beatrixstraat en aan de Bernhardkade.
De 183 eengezinswoningen staan in de Anna van 
Sacksenstraat, Beatrixstraat, Bernhardstraat, 
Falckstraat, Irenestraat, Julianakade, Margrietstraat, 
Marnixstraat, Marijkestraat en van der Duynstraat. 
De woningen zijn geliefd, maar zijn energetisch en 
bouwtechnisch in slechte staat, de herstel kosten 
lopen hoog op door slecht metselwerk, daklekkages 
en het vervangen van verouderde installaties. 

Ook zijn een aantal plattegronden niet al te logisch, 
een aantal eengezinswoningen heeft bijvoorbeeld 
geen toilet op de begane grond. De sociale 
cohesie lijkt heel verschillend te zijn in deze 
straten. De bewoners in de Marnixstraat, 
Falckstraat en van der Duynstraat zijn onderling erg 
hecht, maar richting nieuwe bewoners gesloten. 
De bewoners van de Margrietstraat kennen elkaar 
wel, maar dat is meestal beperkt tot de straat zelf. 
Het zijn betaalbare eengezinswoningen (€ 550 
gemiddeld) en het aantal reacties van gezinnen is 
erg hoog, maar bij bezichtiging vinden zij de 
woning vaak te klein of verouderd.

Duplexwoningen Irenestraat

Eengezinswoningen Margrietstraat
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NIEUWBOUW

De Sleutels heeft een aantal projecten in de 
omgeving in ontwikkeling. In mei 2016 zijn 178 
2- en 3- kamerappartementen opgeleverd, waarvan 
161 sociale huurwoningen (nr. 1 op de kaart). Van 
de mensen die in de Prinsenhoek (foto) zijn komen 
wonen komen er 23 uit andere woningen van de 
Sleutels, waarvan er 18 bewoners uit Leiden 
Noord (inclusief de Kooi) of Merenwijk komen.

In project Kooiplein deelgebied V (Hart van het 
Plein; nr. 2) komen 4 eengezinswoningen en 51 
sociale huurwoningen (3 kamerappartementen) die 
in april 2017 zijn opgeleverd. Ook in de Kooi (nr. 3) 
komen 73 nieuwe woningen waarvan 58 sociale 
huurwoningen (gereed en verhuurd eind 2016).
Boven de Multifunctionele accommodatie “Het 
Gebouw” zijn 50 ruime en luxe 
huurappartementen (vrije sector, eigendom van 
woningcorporatie Ons Doel) en 34 zorgwoningen 
gerealiseerd. Daarnaast zijn er 9 starterswoningen 
(sociale huur) gebouwd. 

De meeste mensen weten wel dat er ook plannen 
voor de Hoven en de Prinsessenbuurt zijn, maar uit 
gesprekken blijkt dat bewoners wel benieuwd zijn 
naar de toekomst van de woningen, maar dat dit in 
het begin (2016) het denken over de toekomst in 

de wijk niet in de weg leek te staan. Vanaf 2017 
worden de vragen van mensen sterker, ook omdat 
er verhalen de ronde doen over mogelijke sloop. 
Nadat de Sleutels in juni 2017 een vragenlijst heeft 
verzonden aan de bewoners van de 
Prinsessenbuurt spelen de plannen een 
nadrukkelijke rol in de gesprekken. Op de vraag 
wat ze als verbeteringen zien voor de wijk komen, 
naast betaalbare goede woningen, vooral relatief 
eenvoudige zaken aan de orde; plekken om elkaar 
te ontmoeten, speelplekken in de buurt voor de 
kleine kinderen, verkeersveiligheid en in de 
Prinsessenbuurt meer groen. 
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HOOFDSTUK 2 
VERKEER EN 
BEREIKBAARHEID
We zien dat de ontwikkelingen van de Willem 
de Zwijgerlaan en rond het Kooiplein ingrijpend 
zijn voor de inwoners van de Hoven en de 
Prinsessenbuurt. Tijdens gesprekken geven 
mensen aan dat ze dachten dat ze een 
tunnelbak kregen waardoor je makkelijk naar de 
overkant kon, maar dat is niet gebeurd (een 
voorbeeld dat genoemd wordt als mensen 
aangeven waarom ze de overheid niet 
vertrouwen). 

LEIDSE RING NOORD (LRN)
Met het vaststellen van het Kaderbesluit Leidse 
Ring Noord in het voorjaar van 2016 is vastgelegd 
welke maatregelen genomen worden en leek de 
tunnelbak definitief van de baan. In de brief aan de 
Raad van 6 juni 2017 over de voortgang van de 
LRN wordt aangegeven dat nieuwe berekeningen 
voorspellen dat de verkeersintensiteit ‘fors hoger’ 
uitvalt dan bij de ontwerpen die gebruikt zijn bij het 
kaderbesluit LRN. Voor een aantal projectdelen, 
waaronder de Willem de Zwijgerlaan, wordt 
verwacht dat er planaanpassingen buiten de 
kaders nodig zullen zijn. Volgens de brief is het 
streven is om deze planaanpassingen voor de 
zomer van 2018 aan de gemeenteraden voor te 
leggen. De gemeente heeft bureau Maxwan 
opdracht gegeven hier nader onderzoek naar te 
doen. Het lijkt daarbij verder te gaan dan het 

Willem de Zwijgerlaan vanaf de Kooilaan.
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inpassen van de weg met groen- en 
geluidvoorzieningen. Er is voorlopig nog veel 
onduidelijkheid voor bewoners. Men weet niet hoe 
de Willem de Zwijgerlaan er uiteindelijk uit komt te 
zien en wat dat betekent voor de geluidsoverlast, 
de manier waarop de weg overgestoken kan 
worden en welke geluidwerende maatregelen 
nodig zijn. 

  

VERKEERSVEILIGHEID
De verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp 
voor bewoners. Bewoners van de Hoven geven 
aan de Willem de Zwijgerlaan als barrière te 
ervaren voor hun dagelijkse bezigheden die niet 
minder, maar eerder groter is na de laatste 
aanpassingen. De bewoners hebben gepleit voor 
een extra oversteekplek met verkeerslichten 
tegenover de Margrietstraat, en die is er gekomen, 
maar het probleem is daarmee niet verdwenen. 
Bewoners geven aan de oversteekplaats als 
gevaarlijk te beschouwen omdat auto’s regelmatig 
door rood rijden. De bewoners van de 
Prinsessenbuurt geven aan geen binding te 
hebben met de Hoven en het park door dezelfde 
barrière. Voor moeders met kleine kinderen uit de 
Prinsessenbuurt is de Tuin van Noord geen plek 
om naar toe te gaan om te spelen. Daardoor 
worden de Hoven en de Prinsessenbuurt niet als 
één gebied ervaren. 

Tenslotte geven bewoners van de Prinsessenbuurt 
aan dat er te hard wordt gereden in de straten 
tussen de Willem de Zwijgerlaan en de 
Soestdijkkade. Dat is gevaarlijk omdat het 
woonstraten zijn waar kinderen op straat spelen.

BEREIKBAARHEID
Zorgcentrum Topaz en voetbalvereniging 
Roodenburg zijn moeilijk te vinden voor bewoners 
en bezoekers. De route is niet logisch. Voor 
bewoners van het zorgcentrum is het moeilijk 
winkels aan de overkant te bereiken, hoewel deze 
niet ver weg zijn. De helling is voor veel mensen te 
steil om (makkelijk) aan de overkant te komen. 
Tenslotte is de voorrangsregeling op de helling ter 
plaatse van de Kooilaan onduidelijk voor langzaam 
verkeer. Op dezelfde route moet wisselend wel of 
geen voorrang worden verleend. Maar ook de 
bereikbaarheid van ‘Het Gebouw’, de brede school 
met maatschappelijke instellingen en de winkels 
aan het Kooiplein wordt als slecht ervaren omdat 
de verkeerssituatie op de Kooilaan onoverzichtelijk 
en daardoor gevaarlijk is. Dat is een tijdelijk 
situatie, die nog wel even zal voortduren, maar 
heeft wel invloed op de beleving van bewoners.

Ook wordt de parkeerdruk genoemd als 
aandachtspunt, maar dat is in de Prinsessenbuurt 
met de invoering van het betaald parkeren wel 
minder geworden. Maar bewoners merken dat er 
nu in de Hoven wordt geparkeerd. Hier is betaald 
parkeren per 1-1-2017 ingevoerd. Bewoners van 
de Hoven merken dat er meer parkeerdruk is 
ontstaan als gevolg van de invoering van betaald 
parkeren in de Prinsessenbuurt. Naar verwachting 
zal in de Hoven in november 2017 betaald 
parkeren worden ingevoerd en zal de parkeerdruk 
daar dus ook afnemen.  

 

Stoplichten Willem de Zwijgerlaan.
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HOOFDSTUK 3 
VOORZIENINGEN
Er zijn verschillende voorzieningen in en rond het 
plangebied. Hieronder staan de meest relevante:

WINKELS BEATRIXSTRAAT
In de Beatrixstraat zit o.a. een nagelstudio, een café, 
een snackbar, studio Moio en twee supermarktjes. 
De traditionele bakker is half 2016 vertrokken. In dat 
pand zit nu een snackbar. Studio Moio is een 
stichting die met studenten allerlei projecten in de 
stad uitvoert. Zij zijn ook actief in de buurt. Volgens 
de Retailvisie van de Leidse regio heeft dit gebiedje 
geen kansrijk perspectief (p.39) maar dat is vooral op 
economische gronden gebaseerd. Vanuit 
economisch perspectief is het begrijpelijk omdat er 
veel winkels rond het Kooiplein liggen (en nog 
komen). Maar voor de mensen in de Prinsessenbuurt 
is het wel een plek waar men elkaar ontmoet maar 
er zijn ook veel buurtbewoners die de straat liever 
mijden. Er is ook een aantal maatschappelijke 
organisaties gehuisvest (Huurdersbelangenvereniging 
van de Sleutels, Studio Moio) die iets voor de buurt 
(kunnen) betekenen. Aan de andere kant is het ook 
een plek waarvan mensen aangeven dat ze niet 
precies weten wat er gebeurt. De Sleutels doet een 
onderzoek naar het toekomstperspectief van het 
winkelstraatje.

STEDELIJK GYMNASIUM
Van het Ministerie van OCW ontving het Stedelijk 
Gymnasium afgelopen jaar het predicaat 
Excellente School. De school heeft al vanaf klas 1 
brede klassieke vorming door onder meer Latijn en 
Grieks. Zowel in de onderbouw als bovenbouw 
een breed vakkenaanbod. Ruime mogelijkheden in 
vakkenkeuze in de bovenbouw. Ook filosofie en de 
kunstvakken kunnen worden gekozen.

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE
‘HET GEBOUW’ 
In Het Gebouw, dat opgeleverd werd in 2013, zijn 
drie basisscholen (een openbare, een 
protestantschristelijke en een katholieke), een 
multifunctioneel wijkcentrum gevestigd, In het 
multifunctioneel centrum bevindt zich een 
bibliotheek, een peuterspeelzaal, naschoolse 
kinderopvang, jeugd en jongerenwerk, een 

sportzaal, een wijkrestaurant plus cursusruimtes en 
een centrum voor jeugd en gezin. Libertas Leiden is 
beheerder van Het gebouw. Er is een luxe koffiebar 
en op het ontmoetingsplein kunnen ouders elkaar 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Het Gebouw ligt net buiten het plangebied, 
tegen het Kooiplein aan en is oorspronkelijk bedoeld 
als centrum van de wijk waar alle mogelijke 
activiteiten samenkomen. Uit gesprekken met 
professionals en bewoners blijkt dat Het Gebouw 
nog onvoldoende functioneert als multifunctionele 
accommodatie. De voorzieningen in Het Gebouw 
zijn niet makkelijk toegankelijk voor bewoners. Dat 
heeft te maken met de (ervaren) mate van 
gastvrijheid, de algemene sfeer en indeling van Het 
Gebouw, betaald parkeren, de hoogte van de huur, 
en het feit dat Het Gebouw van niemand is. 
Daardoor ervaren bewoners uit de buurt een 
drempel om Het Gebouw in te gaan. Het lijkt niet bij 
de wijk te passen zoals het huis van de buurt de 
Kooi (Driftstraat) wel meer bij de wijk past. Er zijn 
mensen die zeggen dat het huis van de buurt de 
Kooi zou moeten sluiten, maar de vraag is waar de 
mensen die daar nu komen dan naar toe gaan. Er 
wordt wel nagedacht over verbeteringen in Het 
Gebouw. Libertas probeert met bewoners in 
gesprek te komen over Het Gebouw. 

ZORGCENTRUM TOPAZ OVERRHYN
Het zorgcentrum ligt in de Hoven, tegen de Willem 
de Zwijgerlaan aan. Het biedt verschillende 
vormen van wonen voor ouderen. Zelfstandig 
wonen in een appartement in een verzorgingshuis, 
intensieve verzorging in een van de verpleeg- en 
behandelcentra of kleinschalig wonen voor 
dementerenden, met 6 à 8 mensen in een kleine 
woongroep. Ook verleent het zorgcentrum 
diensten aan het seniorencomplex (69 woningen) 
Noorderlicht. Deze woningen zijn via een loopbrug 
direct verbonden met Topaz Overrhyn. Er is een 
gemeenschappelijke tuin en een restaurant waar 
ook mensen uit de buurt gebruik van kunnen 
maken. Het zorgcentrum wil meer voor de buurt 
betekenen en de diensten uitbreiden. Er werken 
veel mensen uit Leiden Noord en de bewoners 
komen uit heel Leiden.
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THEEHUIS TUIN VAN NOORD

De Stichting de Leidse Uitdaging heeft een 
kleinschalig ontmoetingspunt in het park de Tuin 
van Noord in Leiden Noord gebouwd; Theehuis De 
Uitdaging. In het theehuis zijn onder andere een 
zitruimte met keuken, het buurtmuseum Leiden 
Noord en een Speluitleenpunt gevestigd. Het 
theehuis is een bewonersinitiatief en heeft geen 
winstoogmerk. Opbrengsten worden geïnvesteerd 
in de wijk.  “Het theehuis vormt een schakel in de 
verbinding tussen mensen en richt zich op het 
realiseren van een prettig verblijfsklimaat in de Tuin 
van Noord”. Het theehuis is in de zomer van 2015 
opgeleverd en in het weekeinde en op woensdag 
en donderdag geopend en wordt gerund door 
vrijwilligers.

Ook hier zijn vraagtekens over de toegankelijkheid. 
Door de plek, de inrichting en de beperkte 
openingstijden is het geen plek waar je zomaar 
even binnenloopt. De mensen uit de Hoven lijken 
er veel minder gebruik van te maken dan 
bijvoorbeeld de mensen uit Nieuw Leyden.

BEWONERSVERENIGING ZWIJGERS 
VAN NOORD 
In het souterrain van de Charlotte de Bourbonhof 1 
(Hoven) heeft de bewonersvereniging de Zwijgers 
van Noord de huiskamer “’t Trefpunt”. De ruimte 
is beschikbaar gesteld door de Sleutels en wordt 
alle dagen van de week door allerlei groepen 
gebruikt voor o.a. taalles, buurtontbijt, 
handwerken.

ISLAMITISCH CENTRUM IMAM MALIK

De moskee van het Islamitisch centrum Imam 
Malik staat aan de rand van de Hoven-West, vlak 
langs de Willem de Zwijgerlaan. Dit 
multifunctionele centrum heeft gebedsruimtes, 
lokalen, conferentieruimtes en ontspannings-
ruimtes voor de gehele wijk. Middels het gekozen 
ontwerp wil de Islamitische vereniging openheid 
uitstralen naar de buurt. Volgens de website is het 
motto van het bestuur: Moskee is méér dan een 
gebedsruimte! Het is niet gelukt met het bestuur 
in contact te komen.

MOSKEE MIMAR SINAN

Bij het winkelcentrum aan de oostzijde van het 
Kooiplein ligt in de Curaçaostraat de Turkse 
moskee Mimar Sinan. Ook in deze moskee 
worden tal van activiteiten georganiseerd.

VOETBALVERENIGING ROODENBURG
De Leidse Voetbalvereniging Roodenburg bestaat 
sinds 1927 en heeft volgens de voorzitter bij de 
start van de vernieuwing van Leiden Noord begin 
deze eeuw van de politiek de belangrijke rol 
gekregen om een verbindende factor te worden 
tussen de oude en nieuwe bewoners van de wijk 
en tussen de verschillende culturen. Naar 
verwachting zou dit groei voor de vereniging 
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betekenen. Het nieuwe hoofdgebouw, de 
Roodenburgt, is gerealiseerd tegen die 
achtergrond. Maar vertragingen in de 
herontwikkeling, 9/11, de moorden op Fortuyn en 
Van Gogh en de crisis vormden een kink in de 
kabel, waardoor de bevolkingsontwikkeling anders 
is verlopen dan 15 jaar geleden was voorzien. In 
plaats van een grotere ‘gemengde club’ is 
Roodenburg een ‘zwarte club’ geworden en klein 
gebleven. Daardoor is er de laatste jaren steeds 
meer sprake van segregatie en consumptief 
gedrag bij de ouders waardoor de continuïteit van 
de vereniging in gevaar komt. Bovendien is met de 
vernieuwing van de Willem de Zwijgerlaan de 
Prinsessenbuurt echt “overkant” geworden. De 
vereniging wil een rol spelen als buurthuis en 
jeugdhonk en wil met andere activiteiten de 
ruimten beter gebruiken. De gemeente stelt in het 
beleidsplan Voetbal Vitaal (zie ook pagina 21) eisen 
aan voetbalverenigingen waar Roodenburg niet 
aan lijkt te kunnen voldoen. Roodenburg is bezig 
met een herstelplan en heeft op verschillende 
manieren contact en overleg met de gemeente. 
Roodenburg heeft gepleit voor een bijzondere 
positie in verband met de hierboven geschetste 
ontwikkelingen, maar een motie van die strekking 
heeft geen steun gekregen in de gemeenteraad. 

KORFBALVERENIGING PERNIX
Pernix is met ca. 300 leden een van de grootste 
korfbalverenigingen in Leiden en een van de grotere 
verenigingen in Nederland. Pernix is opgericht op 11 
mei 1921. De vereniging beschikt over prachtige 
faciliteiten in de Tuin van Noord, maar die liggen een 
beetje verscholen. Er liggen ook tennisbanen waar 
bewoners gebruik van mogen maken. 

GROEN EN SPELEN
Uit gesprekken met bewoners van zowel de 
Prinsessenbuurt als de Hoven komt de behoefte 
aan speelplekken naar voren. Bewoners geven aan 
dat het plekken dichtbij moeten zijn, met name 
voor de kleine kinderen. Daarom volgt hieronder 
een inventarisatie van groen en spelen. 
Maximatuin; deze speelplek is tot stand gekomen 
met intensieve inspraak van omwonenden, maar 
lijkt door allerlei oorzaken nog geen speelplek voor 
de buurt te zijn. Kooipark; hier wordt wel veel 
gespeeld, ook door kinderen die niet direct in de 
buurt wonen.

SPEELTUIN NOORDERKWARTIER. 
Deze speeltuin ligt net buiten het plangebied, maar 
kan een belangrijke functie hebben voor de buurt. 
Het is een mooie afgesloten speeltuin die onlangs 
is opgeknapt. Maar door de beperkte (en soms 
onregelmatige) openingstijden is het ook geen 
laagdrempelige voorziening voor de wijk.

TUIN VAN NOORD
Het park Tuin van Noord met de aangrenzende 
volkstuinverenigingen is een groengebied ten 
noorden van de Hoven en van de Merenwijk 
gescheiden door de Stinksloot. Het park heeft 
mooie speelvoorzieningen en een theehuis. 
Nadeel is dat er een fietspad tussen de 
speelvoorzieningen en het theehuis doorlopen 
(waar ook brommers rijden) waardoor het geen 
veilige speelplek voor (kleine) kinderen is. Het 
Theehuis wordt gerund door vrijwilligers en is 
beperkt open.
 

Maximatuin,

Bernardstraat.
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HOOFDSTUK 4 
HET PLANGEBIED EN DE OMGEVING
Wat opvalt zijn de verschillen met de omgeving. In 
de omgeving zijn veel plannen in ontwikkeling of 
uitgevoerd met als doel om Leiden Noord te 
verbeteren. Maar deze plannen vinden plaats 
rondom de Prinsessenbuurt en de Hoven. De 
bewoners van deze buurten hebben er tot nu toe 
voornamelijk last van; het speelveldje tegenover het 
politiebureau is voor hun gevoel plotseling 
verdwenen, bankjes zijn verwijderd, de 
verkeersveiligheid rondom de buurten (Willem de 
Zwijgerlaan en Kooilaan) is verslechterd. In Nieuw 
Leyden, Groenoord en op het Kooiplein worden 
nieuwe woningen gebouwd, maar dat zijn vooral 
koopwoningen of duurdere huurwoningen bedoeld 
om hogere inkomens naar Leiden Noord te trekken. 
Dus geen woningen voor de mensen uit de 
Prinsessen-buurt en de Hoven. Het contrast met de 
omgeving neemt daardoor toe, niet alleen door de 
verschillen in inkomen, maar ook door de 
verschillen in kwaliteit van de woningen. Voeg 
daarbij de ontwikkelingen rond de Willem de 
Zwijgerlaan, en er ontstaat een beeld van buurten 
die op verschillende niveaus afgesneden zijn van de 
rest van de stad. 

BELEID
Hier wordt een aantal beleidsvelden genoemd dat 
relevant is voor deze wijkvisie.

Invoering WMO en participatie
De Wet Maatschappelijke Ontwikkeling heeft veel 
veranderingen met zich mee gebracht. Gemeenten 
zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van mensen die niet op eigen 
kracht zelfredzaam zijn. Ouderen moeten langer 
thuis wonen, mensen met ‘een vlekje’ komen of 
blijven vaker in gewone buurten wonen. Bewoners 
in zowel de Prinsessenbuurt als de Hoven geven 
aan dat ze zien dat meer mensen in de wijk wonen 
die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben 
dan ze nu krijgen en dat dat voor meer overlast 
zorgt. Uit de cijfers van de gemeente Leiden blijkt 
(pag. 9) dat er in de Prinsessenbuurt en de Hoven 
bijna 2x zoveel mensen zijn die gebruik maken van 
een WMO-voorziening dan in Leiden gemiddeld.

Met de introductie van de participatiemaatschappij 
wordt meer nadruk gelegd op het eigen initiatief 
van bewoners. Er is minder tijd voor professionals 
om mensen in de buurt op te zoeken; van mensen 
wordt verwacht dat ze zelf hulp zoeken als ze dat 
nodig hebben. Uit onderzoek van de WRR (WRR, 
2017) blijkt dat het voor een deel van de mensen niet 
mogelijk is om zelf hulp te zoeken omdat ze 
onvoldoende ‘doenvermogen’ hebben. Ze weten 
misschien wel waar ze hulp moeten zoeken, maar 
krijgen het niet voor elkaar. Dat heeft te maken met 
de startpositie van mensen, waarbij de mentale 
belasting een rol speelt (WRR, 2017; 12). Daarnaast 
neemt het aantal mensen dat voor begeleiding kan 
zorgen af. 

HET BEELD ONTSTAAT VAN 
EEN TRANSFORMATIE VAN 
LEIDEN NOORD WAAR DE 
BEWONERS VAN DE 
PRINSESSENBUURT EN DE 
HOVEN NAUWELIJKS VAN 
PROFITEREN EN VOORAL DE 
NEGATIEVE GEVOLGEN 
ERVAREN.
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De gemeente Leiden wil dat meer bewoners bij de 
ontwikkelingen in buurten en wijken worden 
betrokken. Dat komt onder andere tot uiting in de 
opdracht voor deze wijkvisie. Maar ook hier blijkt dat 
dat voor mensen niet altijd vanzelfsprekend is. Het 
was lastig mensen te bereiken en in gesprekken 
blijkt dat mensen zich niet gehoord voelen en dat hun 
stem niet telt. Een meer ‘realistische’ overheid kan 
helpen de kloof tussen burger en overheid te 
verkleinen en ‘draagt bij aan de legitimiteit van 
overheid en beleid (WRR, 2017; 153).

Economische crisis
In 2008 is een crisis ontstaan die voor economische 
stagnatie heeft gezorgd. Het aantal werklozen steeg 
en de arbeidsmarkt is geflexibiliseerd. Dat betekent 
dat er minder mensen met een vast contact werken 
en meer mensen met flexibele arbeidscontracten 
werken. Dat heeft vooral effect bij mensen die lager 
opgeleid zijn. Het betekent ook dat de ontwikkeling 
van het Kooiplein anders is gelopen dan voorzien en 
dat de plannen langer duren en nu aangepast 
worden.

Rol woningcorporaties
De rol van de woningcorporaties is de afgelopen 
jaren flink veranderd. Minister Blok heeft een 
verhuurdersheffing ingevoerd en de corporaties 
gedwongen zich meer tot de ‘kerntaak’ te richten; 
betaalbare woningen bouwen en beheren voor de 
mensen met een kleine beurs. De afgelopen jaren 
zijn de huren flink gestegen en het aantal mensen 
dat aangewezen is op een betaalbare huurwoning 
is toegenomen. Woningcorporaties zeggen, mede 
door de verhuurdersheffing, niet veel ruimte te 
hebben voor investeringen.
Het aantal ouderen dat in deze woningen woont 
zal door de vergrijzing in de komende jaren 
waarschijnlijk toenemen, maar omdat de meeste 
woningen geen lift hebben zijn ze niet echt 
geschikt voor ouderen.

BELEID GEMEENTE LEIDEN
Nota Wonen
De gemeente Leiden heeft in de nota Wonen 2020 
(2013) een kansenkaart opgenomen (p. 28) waar 

“gebieden die we op 
langere termijn willen 
transformeren naar 
interessante 
woonmilieus of nader 

onderzoeken op mogelijkheden voor verruiming 
van de woningvoorraad” op staan. Als kansen 
worden de Prinsessenbuurt (21), het Kooiplein e.o. 
(22, inclusief deel Hoven Oost) en de 
Sumatrastraat (23) genoemd. Dat biedt een kans 
voor de Hoven, en dan met name het oostelijk 
deel. Door goed naar dit gebied te kijken en het als 
één geheel met de ontwikkelingen in de Kooi 
Noord te beschouwen ontstaan door te verdichten 
mogelijkheden om het woonmilieu te versterken 
en aan de rest van de stad te verbinden.

Ontwikkelingsvisie 2030
In de Ontwikkelingsvisie 2030; Leiden Stad van 
Ontdekkingen (2012) gaat de gemeente op basis 
van prognose uit van eenzelfde hoeveelheid 
inwoners in Leiden in 2030, maar in een 
veranderde samenstelling. Er zijn meer ouderen en 
meer mensen met een andere achtergrond. In de 
visie staat dat Leiden zich verder wil ontwikkelen 
als kennisstad. Voor de huidige bewoners ziet men 
kansen in de ‘verzorgende bedrijvigheid’ als 
werkgelegenheid (p. 14). Er wordt ingezet op 
‘voortreffelijk onderwijs’ voor leerlingen en 
studenten op alle niveaus (pag. 20). Hoe vertalen 
we dat naar de bewoners in het plangebied?

Voetbal Vitaal
De afgelopen 10 jaar is gebleken dat het Leidse 
voetbal er niet goed voor staat. De problemen 
variëren van achterstand in betaling van de huur, 
onderbespeling van velden en teruglopende 
ledenaantallen. De verenigingen hebben de 
gemeente gevraagd om regie te nemen. Daaruit is 
de notitie Voetbal Vitaal ontstaan waarin criteria 
zijn geformuleerd voor Vitale Voetbalverenigingen. 
Voor voetbalverenigingen die na seizoen 
2017/2018 niet vitaal zijn volgens de vastgestelde 
criteria, vervalt het recht op het hebben van een 
eigen kantine (op gemeentegrond). Deze 
ontwikkelingen kunnen directe gevolgen hebben 
voor Roodenburg die, zoals het er nu naar uitziet, 
niet aan alle vastgestelde criteria kan voldoen.

Retailvisie
De retailvisie doet uitspraken over de detailhandel 
in 2025 in de Leidse regio. De winkels in de 
Beatrixstraat vallen onder Categorie 1: Lage score 
en geen kansrijk perspectief. De retailvisie zegt 
hierover (pag. 26): “De benoemde 
winkelgebieden zonder kansrijk perspectief 
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kunnen zeker kansrijk zijn met functies en 
bestemmingen anders dan detailhandel. De 
stakeholders van deze winkelgebieden moeten 
deze visie aangrijpen om nadrukkelijker te 
zoeken naar andere functies dan detailhandel in 
deze gebieden. Ondernemers worden 
uitgenodigd te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn van relocatie naar 
winkelgebieden met een kansrijk perspectief. 
Winkels of winkelgebieden worden uiteraard op 
basis van deze visie niet gevraagd te sluiten en 
winkeliers zullen in de toekomst niet worden 
gehinderd met ondernemen in het 
winkelgebied”. 

GEVOLGEN PRINSESSENBUURT EN DE HOVEN
De vraag is of alle inwoners van Leiden 
gelijkwaardig kunnen deelnemen. Volgens 
onderzoek zijn het vooral de burgers die rijker en 
hoog opgeleid zijn die profiteren van de 
mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Dat is over 
het algemeen niet de groep die in de 
Prinsessenbuurt en de Hoven woont. Tijdens het 
tot stand komen van deze wijkvisie bleek het lastig 
om mensen uit deze buurten te bereiken en te 
betrekken bij de wijkvisie. Waarschijnlijk deels 
door het gebrek aan vertrouwen dat de mensen in 
de overheid hebben en deels door het 

abstractieniveau van de vraagstelling “wat zou u 
willen verbeteren in de komende 15 jaar”. Uit 
interviews met mensen blijkt dat ze geen grote 
dingen willen, maar juist kleine veranderingen. Dat 
het bankje weer terugkomt, dat er een bakker in 
de buurt is of dat er een speelplek voor de 
kinderen vlakbij is. 

Willen we deze groep bewoners meer invloed 
geven op hun directe woonomgeving, dan zullen 
ze daartoe nadrukkelijk moeten worden 
uitgenodigd en ondersteund. Het vertrouwen in de 
overheid en andere instanties zal herwonnen 
moeten worden en dat is niet iets wat van 
vandaag op morgen geregeld is; dat vergt een 
lange adem.

“WAT IK WIL VOOR DE 
TOEKOMST? 
DAT MIJN KACHEL HET 
WEER DOET
(BEWONER)
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HOOFDSTUK 5 
STERKTE / ZWAKTE ANALYSE
Op basis van bovenstaande, gesprekken met bewoners, professionals en ambtenaren is een sterkte/
zwakte analyse gemaakt (niet in volgorde van prioriteit). 

STERKE PUNTEN

• Betaalbare sociale huurwoningen
• Dichtbij het centrum
• Diversiteit in bewoners en woningen
• Voorzieningen dichtbij
• Groen dichtbij (Tuin van Noord)

KANSEN

• De Sleutels en de gemeente willen investeren
• Bewonersnetwerken (beperkt) aanwezig
• Verdichten mogelijk
• Transformatie (deel) Hoven Oost
• Ontwikkeling Kooiplein Noord

ZWAKKE PUNTEN

• Barrière Willem de Zwijgerlaan
• Weinig vertrouwen overheid
• Bewoners weinig betrokken bij omgeving
• Voorzieningen slecht bereikbaar (deels tijdelijk)
• Voorzieningen worden niet altijd optimaal 
 benut
• Onvoldoende beeld van bewoners
• Woningen voldoen niet aan huidige eisen
• Weinig financieel draagkrachtige bewoners
• Weinig groen in Prinsessenbuurt
• 60% appartement zonder lift

BEDREIGINGEN

• Hoven geïsoleerd van de rest van Leiden  
 Noord
• Concentratie kwetsbare bewoners
• Afname aantal goedkope woningen
• Geen ‘kansrijk perspectief’ winkels  
 Beatrixstraat
• Gevolgen kaderbesluit Leidse Ring Noord
• Toename eenzaamheid

Buurtterras.



WIJKVISIE PRINSESSENBUURT & DE HOVEN | OKTOBER 2017 PAGINA 27

HOOFDSTUK 6 
TOEKOMST
WIJKONTWIKKELINGSPLAN (WOP)
Het is de moeite waard om nog even terug te 
grijpen op het uitvoeringsprogramma 
Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord (WOP) 
omdat dat een plan is dat met veel inzet en 
overleg met bewoners tot stand is gekomen en in 
2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

AMBITIE Wijk Ontwikkelings Plan WOP 2011 (p.15)
Leiden Noord is in 2018 een aantrekkelijke woonwijk 
met veel verschillende aantrekkelijke typen 
woningen die aansluiten bij de woonwensen van de 
verschillende bewoners. Deze bewoners wonen er 
prettig samen en voelen zich vertrouwd. Jongeren 
hebben een startkwalificatie of zijn aan het werk. De 
leefomgeving is aantrekkelijk, schoon en heel en de 
mensen die er wonen hebben een veilig gevoel. Er 
zijn voldoende vanzelfsprekende 
ontmoetingsplekken waar men elkaar kan 
ontmoeten en de voorzieningen sluiten aan bij de 
behoeften van de mensen. De bewoners nemen 
verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving, voor 
hun toekomst en voor die van hun kinderen.

Wanneer we naar de ambitie van het 
Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord (WOP 2011) 
kijken, zien we dat deze ambitie ook aansluit op de 
Prinsessenbuurt en de Hoven. Maar tegelijkertijd 
moeten we constateren dat de ambitie op een aantal 
punten nog geen werkelijkheid geworden is en dat 
precies op die punten nog knelpunten zijn. 
Het woningaanbod ligt redelijk goed in de markt, 
maar dat is ten dele te verklaren door de lage prijs en 
de krappe woningmarkt. Een woning in de Hoven is 
nog wel te verkrijgen als je nog niet lang 
ingeschreven staat, maar de vraag is of dat altijd een 
vrije keuze is. Er zijn en worden veel woningen 
bijgebouwd, maar dat is vooral in de omgeving van 
de Prinsessenbuurt en de Hoven. De leefomgeving 
is een heel stuk opgeknapt door de herinrichting van 
de straten, maar door de werkzaamheden aan het 
Kooiplein en de Willem de Zwijgerlaan is het op 
enkele plekken nog steeds niet schoon, heel en 
veilig. Met name ‘schoon’ staat nogal onder druk 
door het zwerfvuil en de plaatsing van vuil naast de 

containers. Het opheffen van de barrièrewerking van 
de Willem de Zwijgerlaan is niet gelukt. Er zijn wel 
voorzieningen, maar of die voor iedereen bereikbaar 
zijn is de vraag. Bewoners geven aan behoefte te 
hebben aan een speelplek voor de kleintjes 
(Prinsessenbuurt), maar ook aan activiteiten waarbij 
men elkaar kan ontmoeten; de ‘vanzelfsprekende 
ontmoetingsplekken’ dus. De scholing van kinderen 
verdient aandacht, dat begint op de basisscholen die 
in de buurt liggen. In het 10-puntenplan van het 
Voorzitters Overleg Leiden-Noord (dec. 2016) wordt 
een aantal punten genoemd dat overeenkomt met 
de punten die tijdens het tot stand komen van deze 
visie naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld punt 1, 
waarbij ze aangeven dat participatie van belang is; 
“Participatie en overleg vanuit bewoners dient 
serieus genomen te worden door bestuur gemeente 
maar ook door de corporaties” (punt 1). Maar ook 
pleiten zij voor nauwere samenwerking tussen 
bewoners en instanties (punt 2) en verbetering van 
voorzieningen als Het Gebouw (punt 8).

DE TOEKOMST: VISIE 2030
Op basis van het voorgaande is de wenselijke 
toekomst van de buurten als volgt omschreven:

VISIE 2030
De Prinsessenbuurt en de 
Hoven zijn stedelijke 
buurten met betaalbare en 
goede woningen in een 
groene woonomgeving. 
De voorzieningen zijn in de 
buurt, goed bereikbaar en 
voor iedereen toegankelijk. 
Bewoners geven aan er 
prettig te wonen en het 
sociale netwerk wordt 
actief onderhouden zodat 
mensen die ondersteuning 
nodig hebben dat ook 
krijgen.
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HOOFDSTUK 7 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CONCLUSIES:
De Prinsessenbuurt en de Hoven zijn buurten met 
een behoorlijke potentie. De ligging is uitstekend, 
voorzieningen zijn in de buurt, de bereikbaarheid is 
prima. Tegelijkertijd woont er een kwetsbare groep 
mensen die ondersteuning verdient. Er zijn drie 
omvangrijke projecten die de komende jaren 
uitgevoerd worden en die een grote invloed 
hebben op de inwoners van de Prinsessenbuurt en 
de Hoven:
1. Het vernieuwen van de Prinsessenbuurt en de 
 Hoven
2. Het ontwikkelen/afmaken van het Kooiplein
3. Het inpassen van de Willem de Zwijgerlaan

Deze projecten hebben ieder een eigen dynamiek 
en ook verschillende projecteigenaren. De Sleutels 
is natuurlijk leidend in de aanpak van de woningen, 
maar is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van het Kooiplein. Deze twee projecten komen 
samen in de herontwikkeling van het Kooiplein 
Noord waarvoor enkele flats van de Hoven-Oost 
gesloopt moeten worden. De ontwikkeling van de 
Leidse Ring Noord, waarvan de Willem de 
Zwijgerlaan onderdeel is, is een gezamenlijk 
project van de Gemeente Leiden en Leiderdorp.

Naast deze grotere projecten is er nog een aantal 
andere knelpunten dat opgelost moet worden. Het 
gaat vooral om het finetunen van alle projecten die 
al gerealiseerd zijn of worden. Daarbij is 
afstemming op elkaar en een zorgvuldige 
uitwerking belangrijk zodat ze allemaal bijdragen 
aan de leefbaarheid in deze buurten. Zorgvuldige 
communicatie en participatie is daarbij van cruciaal 
belang. Dit sluit aan bij het 10-puntenplan van het 
Voorzitters Overleg Leiden-Noord (VOLN, 2016) 
waarin zij bijvoorbeeld ook pleiten voor het serieus 
nemen van participatie en meer samenwerking.

Verwacht niet te veel van de bewoners van deze 
buurten. Ten eerste hebben ze niet zoveel 
vertrouwen in de overheid of instanties en ten 
tweede wonen er relatief veel huishoudens die al 

genoeg moeite hebben om hun eigen leven op de 
rails te houden. Dit maakt dat bewoners misschien 
minder redzaam zijn dan de overheid nu van ze 
verwacht. We pleiten dan ook voor een meer 
‘realistisch perspectief’ van de overheid (WRR, 
2017). Deze bewoners vragen extra inzet van 
overheid en instanties om het vertrouwen terug te 
winnen en omdat ze het niet altijd zelfstandig 
redden. Een realistisch perspectief kan bijdragen 
aan een nieuwe invulling van het sociaal contract 
tussen overheid en burgers. (..) 

EEN REALISTISCHE OVERHEID 
ZOEKT VROEGTIJDIG EN 
PERSOONLIJK CONTACT MET 
BURGERS WANNEER ZAKEN 
MISLOPEN. EEN REALISTISCHE 
OVERHEID IS DAARDOOR EEN 
BETROUWBARE EN EEN 
LEGITIEME OVERHEID. (WRR, 
2017).

Samenvattend betekent dat voor de 
Prinsessenbuurt en de Hoven: 
zoveel mogelijk wegnemen van barrièrewerking 
Willem de Zwijgerlaan, behoud van betaalbare 
woningen, toegankelijk maken van voorzieningen 
en ondersteunen van bewoners.

Bovenstaande wijst op het belang van een 
integrale aanpak waarbij vooral de zorgvuldigheid 
van het proces, en dan met name het betrekken 
van en communiceren naar de huidige bewoners, 
van groot belang is. De ontwikkeling van plannen 
van de Sleutels is een unieke kans om hiermee 
een goede start te maken. Samenwerking tussen 
gemeente en de Sleutels is daarbij van cruciaal 
belang. De enquête die de Sleutels in september 
2017 in de Prinsessenbuurt over de toekomst van 
de woningen heeft gehouden heeft tot een hoge 
respons geleid. Dat geeft aan dat mensen dat een 
belangrijk onderwerp vinden.
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Om bovenstaande te bereiken dient een aantal 
thema’s nader te worden uitgewerkt (willekeurige 
volgorde):

1.Verbetering bereikbaarheid van   
voorzieningen
Dit betreft zowel de fysieke 
bereikbaarheid (opheffen 

verkeersbarrières, veilig oversteken, makkelijk 
oversteken) als de toegankelijkheid (nabijheid, 
laagdrempelig/gastvrij)

2. Goede inpassing van de Willem de 
Zwijgerlaan om de barrière zoveel 
mogelijk te verzachten. 
De kaders liggen vast, maar de 

uitwerking nog niet. Hoe zorgen we ervoor dat de 
inpassing goed uitpakt voor de bewoners en hoe 
betrekken we hen daarbij?

3. Behoud betaalbare woningen van 
voldoende kwaliteit
Er is behoefte aan betaalbare 
woningen onder de mensen die er nu 

wonen. Er zijn wel opmerkingen over de kwaliteit 
van sommige woningen (vocht en tocht).

4. Voldoende speelplekken voor 
kinderen in de buurt
Bewoners geven aan speelplekken 
dichtbij huis te willen voor kleine 

kinderen. Bereikbaarheid en veiligheid van 
speelplekken die er zijn (Speeltuin 
Noorderkwartier, Tuin van Noord, Kooipark) kunnen 
verbeterd worden.

5. TOP-basisonderwijs
Gemeente Leiden stelt dat Leiden een 
stad met ‘voortreffelijk onderwijs’ wil 
zijn. Het Stedelijk Gymnasium (Nieuwe 
Marnixstraat) heeft al het predicaat 

excellente school. Hoe zit dat op de basisscholen? 
Dat moet nader onderzocht worden. Op de 
Viersprong (basisschool van Het Gebouw) is men 
vaak bezig met het bijspijkeren van kinderen 
zonder aan andere (sociale) vaardigheden of 
ontwikkeling toe te komen. Hoe zorgen we ervoor 
dat deze kinderen goed voorbereid op de toekomst 
van school komen?

6. Versterken en onderhouden 
netwerk bewoners
Er woont een toenemend aantal 
ouderen in deze buurten, maar 

ook de andere bewoners kunnen extra 
ondersteuning  gebruiken. Om de bewoners 
de regie in eigen hand te laten houden, om 
toekomstige gezondheidsproblemen voor te 
zijn, de sociale cohesie op peil te houden en 
bewoners blijvend te betrekken bij hun directe 
woonomgeving is extra ondersteuning door 
professionals nodig.

7. Heldere communicatie en 
participatie
Het vertrouwen van de bewoners 
in overheid en instanties is niet 

groot. Dat kan verbeterd worden door mensen 
goed te informeren over wat er speelt en door 
met bewoners in gesprek te gaan. Grijp elke 
gelegenheid aan om mensen te spreken. Wat 
vinden mensen ervan en waar willen ze aan 
bijdragen? Nu en in de toekomst gebeurt er 
veel dat invloed heeft op de leef-
omstandigheden van de bewoners (inpassing 
Willem de Zwijgerlaan, verbetering woningen 
de Sleutels, ontwikkelingen Kooiplein e.o.). 
Dat vergt een goede communicatie zodat 
mensen weten waar ze aan toe zijn en 
waar ze moeten zijn wanneer er iets niet 
goed loopt. 

8. Sport, bewegen en 
gezondheid
Met de ouder wordende 
bevolking is sport en bewegen 
een aandachtspunt. Vanuit   

Wijkteam komt de wens om meer in te  
kunnen zetten op preventieve 
gezondheidsmaatregelen, waarvan sport en 
bewegen een onderdeel kan zijn. Maar ook 
sport als middel om mensen met elkaar in 
contact te brengen is een mogelijkheid. 
Roodenburg zou daar een rol in kunnen en 
willen spelen.
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AANBEVELINGEN
UITVOERING WIJKVISIE
Wil de gemeente echt werk maken van 
gebiedsgericht werken dan is de uitvoering van 
deze wijkvisie een mooie toets. De belangrijkste 
taken van de gemeente zijn hier naar onze mening:
 • Het coördineren en bewaken van (de   
  uitvoering van) het wijkprogramma
 • Communicatie en participatie 
  gebiedsontwikkeling (zie hierboven)
 • Het bouwen, verstevigen en onderhouden 
  van netwerken tussen:
  o Bewoners onderling
  o Professionals onderling
  o Tussen bewoners en professionals
Bovenstaande taken zijn cruciaal en de vraag is of 
ze door één persoon uitgevoerd kunnen worden. 
Het coördineren en bewaken van het 
wijkprogramma vereist andere kwaliteiten en een 
zeker mandaat dan de andere twee taken. Het 
gaat dus niet om grote en meeslepende projecten 
waar aparte projectleiders voor aangesteld moeten 
worden, maar om maatwerk en verbinden. We 
hebben te maken met een kwetsbare bevolking 
die zomaar de dupe kan worden van de 
veranderingen in de wijk. Daar is veel aandacht 
voor nodig en er moet dus ook voldoende 
menskracht voor beschikbaar gesteld worden.

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE
Zoals aangegeven is communicatie en participatie 
de komende tijd cruciaal voor de toekomstige 
ontwikkeling van het gebied. Er gebeurt heel veel 
en dat blijft de komende jaren nog wel zo. 
Participatie betekent letterlijk “meedoen”. Hoe 
zorgen we er voor dat bewoners van de 
Prinsessenbuurt en de Hoven weer mee willen en 
kunnen doen? Om te zorgen dat de bewoners zich 
daadwerkelijk ‘meer betrokken voelen bij hun 
woonomgeving’ (zie aanleiding over ambitie 
gemeente, pag. 3) moet er in ieder geval zorgvuldig 
gecommuniceerd worden en moeten overheid en 
instanties actief naar manieren zoeken om met 
mensen in gesprek te komen. 
Het aantal (ingrijpende) projecten maakt goede 
afstemming en regie noodzakelijk. Voorstel is om 
onderscheid te maken tussen gebiedscommunicatie 
en projectcommunicatie (zie bijlage B). De 
gebiedscommunicatie gaat over de samenhang 
tussen de verschillende projecten en de effecten 

daarvan op de leefomgeving van bewoners. De 
projectcommunicatie gaat over de communicatie 
van de specifieke projecten. De regie over de 
gebiedscommunicatie ligt bij de gemeente. Daar is 
het overzicht over de verschillende projecten en ligt 
de zorg voor het welzijn van de bewoners. De 
tweede grote partij is de Sleutels omdat zij de 
komende jaren de woningen in de Hoven en de 
Prinsessenbuurt gaan verbeteren. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor de communicatie met de 
huurders. Afstemming over de projecten is van 
belang en kan in samenhang naar bewoners 
gecommuniceerd worden. 

 
AANBEVELINGEN KORTE TERMIJN:
Daarmee komen we op de volgende 
aanbevelingen op de korte en lange termijn (de 
cijfers verwijzen naar de hierboven genoemde 
thema’s, waarbij K0 staat voor aanbeveling 
korte termijn algemeen en K1 voor aanbeveling 
korte termijn thema 1):

AANBEVELING K0.1
Stel een coördinator uitvoering wijkvisie aan. Deze 
persoon is verantwoordelijk voor de uitwerking van 
de hiervoor genoemde thema’s, de uitvoering van 
de wijkvisie en de voortgang daarvan. Onderzoek 
of de uitwerking van de wijkvisie als een van de 
projecten van het Wijkontwikkelingsplan 
uitgevoerd kan worden en gebruik gemaakt kan 
worden van de bestaande structuren en 
communicatiemiddelen. Voorstel: aanstelling voor 
2 jaar met tussenevaluatie na 1 jaar. Na 2 jaar 
opnieuw bekijken wat nodig is.

Inloopbijeenkomst juni 2017.
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1  VERBETERING BEREIKBAARHEID VAN   
 VOORZIENINGEN

AANBEVELING K1.1
Neem als gemeente het initiatief om te praten 
over de verbeteringen van de aanwezige 
voorzieningen ook als je als gemeente geen 
eigenaar bent. Ga in gesprek met stichting 
Speeltuin Noord, stichting de Leidse Uitdaging 
(Theehuis Noord). Er is een Kwartiermaker benoemd 
die o.a. gaat kijken hoe de locatie van 
Voetbalvereniging Roodenburg zich verder kan 
ontwikkelen tot wijksportpark. Wellicht dat zijn taken 
uitgebreid kunnen worden naar eerdergenoemde 
voorzieningen. Er zijn ook gesprekken over 
verbeteringen in/aan Het Gebouw.

AANBEVELING K1.2
Kijk naar de verkeerssituatie in de zijstraten van de 
Prinsessenbuurt. Volgens bewoners wordt er hard 
gereden en is dat gevaarlijk voor spelende kinderen. 
Wellicht combineren met het maken van 
speelplekken voor (kleine) kinderen.

AANBEVELING K1.3
Kijk naar de verkeerssituatie rond het Kooiplein. Door 
de vaak onduidelijke situatie vinden bewoners het 
onveilig om naar Het Gebouw, winkels of Kooipark te 
gaan vanuit de Prinsessenbuurt.

2 INPASSING WILLEM DE ZWIJGERLAAN

AANBEVELING K 2.1
Zorg dat bewoners Prinsessenbuurt en de Hoven 
goed worden geïnformeerd over de voortgang. Zie 
ook aanbeveling K7 (participatie)

3  BEHOUD BETAALBARE WONINGEN VAN   
 VOLDOENDE KWALITEIT

AANBEVELING K3.1
Stem goed af tussen gemeente en de Sleutels 
over de verbetering van de woningen met speciale 
aandacht voor de betaalbaarheid van de woningen 
en de kwetsbaarheid van de bewoners.

4 VOLDOENDE SPEELPLEKKEN VOOR   
 KINDEREN IN DE BUURT

AANBEVELING K 4.1
Onderzoek met bewoners de mogelijkheden voor 
speelplekken in de buurt (m.n. Prinsessenbuurt).

5 TOP-BASISONDERWIJS

AANBEVELING K5.1
Kunnen de basisscholen in Het Gebouw 
‘voortreffelijk’ onderwijs bieden aan alle leerlingen?
Onderzoek de in- en uitstroom van leerlingen van 
de basisscholen in Het Gebouw. Welke leerlingen 
komen op welke school terecht, waar komen ze 
vandaan. Wat zijn de cito scores van de leerlingen 
van de verschillende scholen. Hoe kan de 
samenwerking tussen de scholen onderling en 
tussen scholen en ouders, instanties en 
gemeenten verbeteren? Aanbevelingen voor 
verbetering.

6 VERSTERKEN EN ONDERHOUDEN   
 NETWERK BEWONERS

AANBEVELING K6.1
Stel een wijknetwerker aan. Iemand die rondloopt 
in de buurten en de professionals en bewoners 
met elkaar verbindt. De wijknetwerker verwijst 
individuele personen door naar het juiste netwerk 
en verbindt netwerken van bewoners en 
professionals met elkaar. Streven zou moeten zijn 
om een netwerk van contactpersonen te hebben 
in zowel de Hoven als in de Prinsessenbuurt. 
Voorstel: aanstelling voor 2 jaar met 
tussenevaluatie na 1 jaar. Na 2 jaar opnieuw 
bekijken wat nodig is.

7 HELDERE COMMUNICATIE EN OPTIMALE  
 PARTICIPATIE

AANBEVELING K7.1
Voer voorstel communicatie uit. Dat wil zeggen 
maak onderscheid tussen project- en 
gebiedscommunicatie en neem als gemeente de 
regie over de gebiedscommunicatie (zie voorstel 
communicatie). Blijf communiceren, ook over de 
voortgang van de wijkvisie, ook al zijn er misschien 
geen ‘grote’ veranderingen. 
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AANBEVELING K7.2
Stel een communicatiemedewerker uitvoering 
wijkvisie aan. Deze medewerker heeft speciale 
aandacht voor zorgvuldige communicatie over de 
projecten die in deze buurten lopen. Zie voorstel over 
communicatie en K3. Voorstel: aanstelling voor 2 jaar 
met tussenevaluatie na 1 jaar. Na 2 jaar opnieuw 
bekijken wat nodig is.

AANBEVELING K7.3
Hoe zorgen we er voor dat bewoners van de 
Prinsessenbuurt en de Hoven weer mee willen en 
kunnen doen? Werk aan een netwerk van bewoners 
waar je als overheid mee in gesprek gaat en die je 
uitnodigt om hun mening te geven. Doe het 
laagdrempelig en maak gebruik van verschillende 
instrumenten, zowel online als offline (combinatie 
met K6.1). Werk daarbij samen met bijvoorbeeld de 
Sleutels die de komende jaren uitgebreid in gesprek 
zal gaan over het wonen.

AANBEVELING K7.4
Nodig bewoners uit om zelf met initiatieven te komen 
en ondersteun deze. Door de uitnodiging is de 
buurtSUPER ontstaan. Hier blijkt behoefte aan te zijn. 
Bewoners zijn over het algemeen bereid om iets te 
doen voor hun eigen groep/portiek/flat. Maar ze 
moeten er wel toe uitgenodigd worden en ze moeten 
het gevoel hebben dat hun mening of idee ertoe doet.

8 SPORT, BEWEGEN EN GEZONDHEID

AANBEVELING K8.1 
Onderzoek wat er aan voorzieningen voor sport en 
bewegen is in de buurten en welke behoefte er is 
onder de verschillende bevolkingsgroepen (jongeren, 
ouderen, mannen, vrouwen) aan voorzieningen nu en 
in de toekomst. Kijk hoe bestaande voorzieningen 
een rol kunnen spelen in het aanbod. Samenwerking 
met GGD en wijkteam.

AANBEVELING K9
Onderzoek mogelijkheden Broodbak. Er is veel 
overlast van ongedierte in zowel de 
Prinsessenbuurt als in de Hoven. Dit wordt voor 
een groot deel veroorzaakt doordat mensen eten 
weggooien in de binnentuinen (Hoven) of in de 
groenstroken (Prinsessenbuurt). Dat heeft deels 
een culturele achtergrond. Het trekt meeuwen en 
ratten aan. Broodbak in Rotterdam is bruine 
container die door bewoner wordt geadopteerd en 
door gemeente wordt geleegd http://www.
rotterdam.nl/broodbakken. 
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AANBEVELINGEN LANGE TERMIJN

AANBEVELING L0
Hou vol en zorg voor continuïteit. Bewoners geven 
aan dat ze willen dat ze meer gezien en gehoord 
worden. Dat vraagt een investering over een lange 
periode in mensen en netwerken. Ook de fysieke 
projecten als de Ringweg Noord, de 
ontwikkelingen van het Kooiplein en de aanpak van 
de woningen van de Sleutels duren een aantal jaar. 
Dat betekent dat de sociale inspanningen ook 
minstens zo lang moeten lopen.

1 VERBETERING BEREIKBAARHEID 
 VOORZIENINGEN

AANBEVELING L1; 
Afhankelijk van uitwerking aanbevelingen korte 
termijn

2 INPASSING WILLEM DE ZWIJGERLAAN

AANBEVELING L2
Zorg voor betere mogelijkheden voor oversteken 
Willem de Zwijgerlaan. Nu kunnen bewoners van 
zorgcentrum Topaz Overrhyn niet in het 
winkelcentrum komen, terwijl het zo dichtbij is. 
Ook mensen met (kleine) kinderen vinden de 
oversteek gevaarlijk. De recente ontwikkelingen 
bieden wellicht een kans op structurele 
verbetering.

3 BEHOUD BETAALBARE WONINGEN VAN 
 VOLDOENDE KWALITEIT

AANBEVELING L3: 
Afhankelijk van uitwerking aanbevelingen korte 
termijn

4 VOLDOENDE SPEELPLEKKEN VOOR   
 KINDEREN IN DE BUURT

AANBEVELING L4: 
Afhankelijk van uitwerking aanbevelingen korte 
termijn

5 TOP-BASISONDERWIJS

AANBEVELING L5.1
Werk het onderzoek naar de basisscholen uit in 
een plan om te komen tot ‘voortreffelijk onderwijs’ 
in Het Gebouw. Stel capaciteit en middelen 
beschikbaar om dit plan uit te voeren.

6 VERSTERKEN EN ONDERHOUDEN   
 NETWERK BEWONERS

AANBEVELING L6: 
Afhankelijk van uitwerking aanbevelingen korte 
termijn

7 HELDERE COMMUNICATIE EN OPTIMALE  
 PARTICIPATIE

AANBEVELING L7: 
Afhankelijk van uitwerking aanbevelingen korte 
termijn

8 SPORT, BEWEGEN EN GEZONDHEID

AANBEVELING L8:
Afhankelijk van uitwerking aanbevelingen korte 
termijn
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TABEL A Huurgrenzen sociale woningvoorraad, prijspeil 2016 

goedkoop < € 409,92 kwaliteitskorting 

betaalbaar > € 409,92 < 586,68 aftoppingsgrens 1-2 p 

betaalbaar > € 409,92 < € 628,76 aftoppingsgrens > 3 p 

duur sociaal > € 628,76 < € 710,68 huurtoeslaggrens 

vrije sector > € 710,68   

Bron: wet op de huurtoeslag, prijspeil 2016 aansluitend op de indeling van de Sleutels 

  
 
TABEL B gemiddelde woonduur per complex/buurt Leiden Noord (gegevens De Sleutels 2014) 

Buurt (corporatie) 
Woonduur 
0 t/m 5 jaar 

Woonduur 
6 t/m 10jaar 

Woonduur 
> 10 jaar 

Totaal aantal woningen 
waarvan gegevens 

verzameld 

De Hoven (De Sleutels) 216 119 228 563 

  38% 21% 40% 100% 

Prinsessenbuurt (De Sleutels) 170 113 189 472 

  36% 24% 40% 100% 

Totaal 386 232 417 1035 

 37% 22% 40% 100% 

 
 
TABEL C Cijfers bevolking naar leeftijd en herkomst Prinsessenbuurt en de Hoven,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bron: BOA Leiden, jan 2017 
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TABEL D 

Gegevens uit Jongerenpeiling 2013 voor postcodegebied 2316 (Leiden). 

11-19 jaar    

 PC2316 Leiden Hollands Midden 

Goede ervaren gezondheid 84% 86% 86% 

2 of meer aandoeningen 12% 12% 11% 

Sterk belemmerd door aandoening of allergie 8% 8% 6% 

Hoog risico op psychosociale problemen 4% 5% 6% 

Minimaal een hele dag gespijbeld 3% 3% 3% 

Wordt gepest 22% 20% 22% 

Ooit mishandeld door een volwassene 4% 4% 3% 

Ongewenste seksuele ervaring met jongere 5% 4% 4% 

Rookt dagelijks 9% 6% 5% 

Binge drinken 20% 22% 22% 

Ooit hasj/wiet gebruikt 14% 10% 9% 

Ooit harddrugs gebruikt 3% 2% 2% 

Beweegt voldoende 18% 16% 17% 

Meerdere risicofactoren 26% 15% 10% 

Kwetsbare gezondheid 12% 11% 11% 
Bron: GGD Hollands Midden, 2016 
 
KAART 1; plangebied (groen kader) in postcodegebied 2316 (rood) 
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Tabel E; meldingen overlast in 2016 

 
Bij bovenstaande cijfers ontbreekt de Bernardstraat . Bernardkade is tegenwoordig de 
Soestdijkkade. Bron; gemeente Leiden 2017. 
 
TABEL F: 
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Hoven Oost 33 3 1 0 1 0 3 2 1 1 4 13 1 0 0 63 15%

Hoven West 47 1 0 0 10 0 4 5 0 4 7 4 4 2 0 88 21%

Prinsessenbuurt 164 5 2 1 15 4 4 20 7 1 12 28 7 1 1 272 64%

244 9 3 1 26 4 11 27 8 6 23 45 12 3 1 423 100%

58% 2% 1% 0% 6% 1% 3% 6% 2% 1% 5% 11% 3% 1% 0% 100%

Bron: BRP

  Ontwikkeling bevolking naar herkomst in Prinsessenbuurt / Hoven
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Ontwikkeling inwoners naar herkomst 2000-2017 
• Nederlands gedaald (2000: 51% - 2017: 42%) 
• niet-westers gestegen (2000: 44% - 2017: 51%) 
• westers ongeveer gelijk (2000: 5% - 2017: 7%) 
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TABEL G:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL H: ONTWIKKELING LEEFBAARHEID  

 

• Prinsessenbuurt 862 inwoners (40%) – Hoven 1.271 (60%) 
• In alle leeftijdsgroepen meer inwoners in de Hoven 
• Leeftijdsverdeling ongelijk (zie sheet 3 leeftijdsopbouw) 

Bevolking naar leeftijd en subbuurten - 2017

< 18
jaar
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75+

Prinsessenbuurt 181 126 187 172 104 58 34

Hoven 268 207 219 208 133 96 140

ALS PERCENTAGE

Prinsessenbuurt 40% 38% 46% 45% 44% 38% 20%

Hoven 60% 62% 54% 55% 56% 62% 80%
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Wijkvisie Prinsessenbuurt en de Hoven 
Bijlage B; voorstel communicatie 
 
AANLEIDING 

• Inwoners hebben aangegeven zich niet gehoord te voelen door overheid/instanties 

• De gemeente heeft met de wijkvisie aangegeven inwoners meer te willen betrekken bij hun 
directe woonomgeving 

 
DOEL 
Inwoners van Prinsessenbuurt en de Hoven goed informeren over de wijkvisie 

• Wat is er opgehaald? Wat zijn de voornaamste conclusies? 

• Aan welke oplossingsrichtingen wordt gedacht? 

• Wat is het vervolg (aanbieden aan gemeenteraad) 

• Hoe kunnen bewoners nog reageren 
 
DOELGROEP 
Alle inwoners van de Prinsessenbuurt  
Alle inwoners van de Hoven 
 
BOODSCHAP 

• Er is veel informatie opgehaald en suggesties voor verbeteringen gedaan. 

• Dat wordt vastgelegd in de wijkvisie 

• De wijkvisie wordt in de gemeenteraad behandeld 

• Daarna worden er acties/projecten opgezet om verbeteringen te realiseren 
 
ACTIE 
Contact opnemen bij vragen of ideeën 
 
AFZENDER 
Gemeente Leiden, Leiden Noord 
 
MIDDEL 

• Buurtbrief de Hoven 

• Buurtbrief Prinsessenbuurt 

• Informatietour (i.c.m. buurtterras, ruilbus etc.) 

• Website Leiden Noord 

• Website gemeente 
 
PLANNING 

• In mei/juni krijgen mensen de informatie in de bus. 

• Half juni is er een informatietour met toelichting op de wijkvisie 

• Mensen kunnen voor 1 juli nog reageren 

• In september wordt de visie aan de Raad aangeboden 

• Na vaststelling wordt de visie uitgewerkt en uitgevoerd 
 
WIE 
De gemeente regelt het proces en de communicatie. 
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VOORSTEL GEBIEDSCOMMUNICATIE PRINSESSENBUURT EN DE HOVEN 
 
AANLEIDING 

• Er gebeurt veel in de omgeving van de Prinsessenbuurt en de Hoven, de afgelopen jaren, nu en in 
de nabije toekomst.  

• Inwoners hebben aangegeven zich niet gehoord te voelen door overheid/instanties 

• De gemeente heeft met de wijkvisie aangegeven inwoners meer te willen betrekken bij hun 
directe woonomgeving 

• De komende jaren gaat de Sleutels aan de gang met de woningen (Prinsessenbuurt, Hoven Oost) 
en dat heeft veel gevolgen voor de bewoners. Hierover wordt door de Sleutels gecommuniceerd 
vanaf medio 2017.  

 
UITGANGSPUNTEN 

• Er wordt onderscheid gemaakt tussen project- en gebiedscommunicatie. Projecten staan 
hieronder genoemd en kunnen in de loop van de tijd veranderen. 

• De Sleutels is verantwoordelijk voor de communicatie met haar huurders. Zij communiceren op 
projectniveau met de (individuele) huurders. Vanwege deze verantwoordelijkheid en de eigen 
dynamiek van elk (deel)project heeft de Sleutels ook de regie over deze communicatie. 

• Om overzicht te bieden voor bewoners wordt op gebiedsniveau (Leiden Noord?) 
gecommuniceerd over alle lopende projecten. Daarbij worden vooral de onderwerpen besproken 
die project overstijgend zijn en (in principe) alle bewoners aangaan. 

• Zoveel mogelijk aanhaken bij bestaande communicatiemiddelen/-kanalen 
 

DOEL 
Inwoners van Prinsessenbuurt en de Hoven goed informeren over de projecten in de buurt 

• De plannen van de Sleutels (hoofdlijnen) 

• De wijkvisie 

• De plannen rond de Willem de Zwijgerlaan; inpassing 

• Ontwikkelingen Kooiplein 
 
DOELGROEP 
Alle inwoners van de Prinsessenbuurt en de Hoven (en gebied “Ons Doel” Antillenstraat e.o.?) 
 
BOODSCHAP 
Er gebeurt veel in de omgeving de komende jaren. Wat zijn de gevolgen voor de inwoners? 
Wat kan ik, als bewoner, inbrengen? Waar kan ik terecht met vragen/klachten? 
 
ACTIE 
Contact opnemen bij vragen of ideeën (zorg voor 1 loket, vanwege meerdere afzenders) 
 
AFZENDER 
Gemeente Leiden, Leiden Noord 
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MIDDELEN 
We constateren dat een mix van middelen belangrijk is om bewoners zo goed mogelijk te 
informeren. De Sleutels gaat de komende periode veel in gesprek met bewoners over de woning en 
de toekomst van het wonen in deze buurten. Daar kan belangrijke informatie uit komen die door 
andere partijen opgepakt kan worden (bv schulden, zorg). Goede afstemming met andere 
professionals is dus van belang. 
 
PLANNING & CONTINUITEIT 
De komende jaren worden bovengenoemde middelen ingezet. In het begin is de Wijkvisie een 
belangrijk onderwerp, maar naar verloop van tijd zullen de plannen van de Sleutels belangrijker 
worden. Onderwerpen als de Willem de Zwijgerlaan en de ontwikkeling van het Kooiplein zullen vast 
onderdeel zijn en meer aandacht krijgen wanneer er nieuwe/bijzondere ontwikkelingen zijn. 
 
WIE 
In principe is de gemeente leidend in de gebiedscommunicatie omdat zij het overzicht hebben van 
alle lopende projecten. De gemeente zorgt voor goede afstemming met verschillende partijen (Leidse 
Ring Noord, de Sleutels, Heijmans e.a.) en zorgt voor continuïteit in de gebiedscommunicatie 
(minimaal 4 maal per jaar, eventueel extra indien noodzakelijk.) 
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Wijkvisie Prinsessenbuurt en de Hoven 
Bijlage C; beschrijving van het proces 
 
De wijkvisie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de klankbordgroep bestaande 
uit professionals en bewoners. Ook zijn tal van gesprekken gevoerd met bewoners en 
professionals. Enkele bewoners zijn gefilmd waarmee een eerste inzicht is gekregen in de 
diversiteit van de bewoners en hun wensen. 
 
In 2015 heeft de gemeente Leiden de vernieuwde wijkaanpak geïntroduceerd. De gedachte 
is om de bewoners meer en intensiever te betrekken bij de leefbaarheid van hun eigen wijk 
en hun inzet daartoe te stimuleren en faciliteren. In het raadsvoorstel “Kaders wijkaanpak en 
deelverordening Stimuleringsregeling wijkinitiatieven” is de gemeentelijke ambitie op pagina 
2 als volgt verwoord:  
Mensen voelen zich meer betrokken bij hun leefomgeving. Ze zetten zich hiervoor in. Binnen 
die leefomgeving zijn het respectvol met elkaar omgaan en een schone, veilige en 
toegankelijke wijk belangrijke pijlers. De wijk is functioneel ingericht en biedt ruimte aan 
initiatieven van de inwoners.  
Inwoners, partners en gemeente delen prioriteiten voor de wijk en werken samen om deze te 
realiseren. Professioneel aanbod is ondersteunend aan initiatief bewoners. De aanpak is 
maatwerk, past bij eigenheden en kwaliteit van de wijk. Alle betrokken partijen stemmen 
goed af over verantwoordelijkheden en bevoegdheden en communiceren dit aan 
betrokkenen. Mensen weten waar ze terecht kunnen met vragen en ideeën. Inwoners 
worden duidelijk en tijdig geïnformeerd over werkzaamheden en activiteiten in de wijk. De 
netwerken in de buurt (sociaal/ondernemers/fysiek) weten elkaar snel te vinden en helpen 
elkaar resultaten te behalen. Zij delen informatie over activiteiten, initiatieven.  
 
Om deze ambitie te realiseren krijgen de wijkbewoners de gelegenheid om een wijkvisie op 
te stellen. Zij worden daarbij vanuit de gemeente ondersteund door een wijkregisseur.  
SPIN-stadsontwikkelaars heeft in het voorjaar van 2016 opdracht gekregen van de 
gemeente Leiden om een wijkvisie te maken voor de Prinsessenbuurt en de Hoven.  
 
Om tot de wijkvisie te komen zijn de volgende stappen gezet:  
1. Er is eerst een wijkfoto van Prinsessenbuurt en de Hoven gemaakt: een beschrijving van 

de situatie op dit moment. Deze beschrijving is gemaakt op basis van gesprekken met 
bewoners, ondernemers en professionals, eigen waarnemingen en ‘harde’ data van o.a. 
overheid en woningcorporaties.  

2. Wat opviel is dat de ‘harde data’ ofwel de cijfers van de gemeente en andere 
onderzoeken niet toereikend waren voor de Prinsessenbuurt en de Hoven. Deze buurten 
vallen overal buiten en volgens de CBS gebiedsindeling niet. Daardoor zijn de cijfers of te 
grof, of niet precies van het projectgebied. Het vermoeden was dat de cijfers voor de 
Prinsessenbuurt en de Hoven significant anders zijn dan de cijfers over bijvoorbeeld 
Leiden Noord. 
Daarom is toen opnieuw contact gezocht met de gemeente om cijfers te krijgen over 
deze specifieke gebieden. Er zijn speciale uitdraaien gemaakt van de cijfers op 
adresniveau.  

3. Als eerste kennismaking van bewoners met de wijkvisie en van SPIN met de bewoners 
zijn filmpjes gemaakt door Studio Moio uit de Beatrixstraat. Jongeren van Moio zijn de 
straat op gegaan en hebben een aantal bewoners geïnterviewd en gevraagd wat ze van 
de wijk vinden. Wat daarin opviel is de diversiteit van bewoners en het gevoel dat veel 
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mensen hebben dat zij niet veel invloed hebben op 
veranderingen in hun woonomgeving. Deze filmpjes 
zijn getoond op bewonersbijeenkomsten en bij de 
bijeenkomsten met ambtenaren om te laten zien hoe 
divers de samenstelling van de bewoners is en wat 
hun beeld is bij een wijkvisie. 
 
 
 
 
 

4. Er is een klankbordgroep geformeerd van bewoners en professionals die in de 
Prinsessenbuurt en de Hoven werken en wonen. Het bleek lastig om bewoners te vinden 
die mee wilden denken en praten over de wijkvisie. Aan de klankbordgroep namen 
medewerkers van de Sleutels, de wijkregisseur, enkele bewoners en de 
bewonersvereniging Zwijgers van Noord deel. Met deze klankbordgroep is elke maand 
gesproken over de wijkvisie en zij zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van de 
visie. 

 
Ophalen van meningen en ideeën 
Er is een kerstwens verspreid in de wijk met de boodschap: “de wijk wenst u een mooi 
feestdagen, wat wenst u voor de wijk” (december 2016). Daarnaast is een aantal 

buurtbijeenkomsten (september 2016, 
januari 2017 en juni 2017) georganiseerd in 
de buurten waar SPIN mensen voor 
uitgenodigd heeft om te komen praten over 
de wijkvisie. Mensen konden aangeven 
welke thema’s ze belangrijk vonden. De 
opkomst was niet heel hoog, maar de 
gesprekken waren informatief. Aanwezigen 
gaven aan dat ze blij waren dat ze gehoord 
werden en dat ze hun vragen kwijt konden. 
Totaal zijn er ruim 50 reacties 
binnengekomen. Vaak opmerkingen over vuil 
op straat, verkeersveiligheid. Wensen waren 

vooral groen en speelplekken. In het begin leken de 
plannen van de Sleutels niet heel veel invloed te 
hebben op de vragen die mensen hadden. Dat 
veranderde in het voorjaar van 2017 en tijdens de 
bijeenkomst van juni was dat het belangrijkste thema. 
De projectleider van de Sleutels heeft toen veel 
kunnen uitleggen en toelichten. 
In de Buurtbrief van juni 2017 konden mensen 
aangeven welke van de gekozen thema’s ze het 
belangrijkst vonden en wat ze nog wilden aanvullen 
(afbeelding). Op de 16 formulieren die zijn ingevuld 
komen de goede en betaalbare woningen als nummer 
1 naar voren. Niet alleen wordt dit thema het meest 
genoemd (15x), maar het staat ook vaak op nummer 1 
(7x). Dat bleek ook uit de gesprekken die toen zijn 
gevoerd. Uit de enquête die de Sleutels in september 
2017 onder alle bewoners van de Prinsessenbuurt 
blijkt ook dat het thema leeft; de respons was ruim 
70%. 



2017-10-25 Bijlage C procesbeschrijving Wijkvisie Prinsessenbuurt en de Hoven 

Er is een drietal lunchbijeenkomsten (sept. en nov. 2016, april 2017) georganiseerd met de 
ambtenaren van de gemeente Leiden om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
en om hun inbreng te vragen op specifieke onderwerpen. De bijeenkomsten zijn goed 
bezocht en leverden interessante gesprekken op. De op- en aanmerkingen op 
conceptversies van (onderdelen van) de wijkvisie zijn verwerkt in de definitieve visie. 
Tijdens de Iftar maaltijd van 2016 en 2017, georganiseerd door de Zwijgers van Noord, zijn 
mensen uitgenodigd om met SPIN in gesprek te gaan over de wijkvisie en is mensen 
gevraagd aan te geven welke thema’s ze belangrijk vinden. 
 
Interviews 
SPIN heeft professionals die in de Prinsessenbuurt en/of de Hoven werken geïnterviewd. 
Totaal zijn 19 gesprekken gevoerd. Van elk gesprek is een verslag gemaakt. Er zijn 
gesprekken gevoerd met mensen uit het onderwijs, zorg, sport, wijkteam, wijkagenten, 
ambtenaren en woningbouwvereniging de Sleutels. De interviews zijn verwerkt in de 
wijkvisie. 
 
Communicatie 
Er is gestart met het schrijven van een Buurtbrief; met een aparte versie voor de Hoven en 
de Prinsessenbuurt. De eerste Buurtbrief verscheen in februari 2017, in mei en juni zijn er 
nog twee verspreid. De buurtbrief geeft informatie over de wijkvisie en de activiteiten die in 
de buurt plaatsvinden. Een oproep in de Buurtbrief heeft onder andere geleid tot het starten 
van de BuurtSuper, een minisupermarkt waar mensen houdbare etenswaren kunnen ruilen. 
De Buurtsuper wordt beheerd door een van de buurtbewoners.  

Uit reacties blijkt dat bewoners de 
Buurtbrief waarderen omdat ze met enige 
regelmaat op de hoogte gehouden worden 
van de onderwerpen die spelen in de 
buurt. De afzender van de Buurtbrief was 
SPIN met de gemeente en werd gemaakt 
door SPIN in overleg met de wijkregisseur. 
Er moet nog wel afgesproken worden wie 
de Buurtbrief gaat verzorgen in de 
komende periode. 

 
Afstemming 
Tijdens de ontwikkeling van de wijkvisie is maandelijks overleg gevoerd met de wijkregisseur 
en de ambtelijk opdrachtgever over de voortgang en de aandachtspunten in de wijkvisie. 
Ook is tweemaal met de wethouder overlegd over de voortgang. 
 
Conclusie 
SPIN-stadsontwikkelaars is vanaf het voorjaar van 2016 tot juni 2017 actief geweest in de 
Prinsessenbuurt en de Hoven. Ondanks onze vele manieren van communiceren en de 
gesprekken die we hebben gevoerd, kunnen we niet zeggen dat het een wijkvisie van de 
bewoners is. Daarvoor hebben te weinig mensen constructief meegedacht. We zijn de 
mensen van de klankbordgroep dankbaar voor de tijd die zij hebben willen investeren. 
Wel denken we de thema’s te hebben benoemd die belangrijk zijn voor bewoners omdat ze 
zijn ontstaan uit een combinatie van analyse van de wijk en gesprekken met bewoners en 
professionals. Het beeld dat uit de gesprekken naar voren kwam werd bevestigd door de 
specifieke cijfers over de Prinsessenbuurt en de Hoven die op een later moment beschikbaar 
kwamen. Het was moeilijk mensen te motiveren om over de toekomst van de wijk na te 
denken. Daarom is de hoge respons op de enquête van de Sleutels over de woningen in de 
Prinsessenbuurt in september 2017 wel opvallend; mensen vinden hun eigen woning 
blijkbaar belangrijk. Dat is een enorme kans om met mensen in gesprek te komen. 
We hebben met veel mensen gesproken en kwamen tot de ontdekking dat het eigenlijk een 
heel bijzonder stuk stad is waar Leiden zuinig op moet zijn.  



 

 
 

BuurtBRIEF de Hoven  ①  februari 2017 

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

Bijeenkomst wijkvisie; wat is besproken? 
In samenwerking met de Zwijgers van Noord is op 18 januari 2017 een bijeenkomst geweest over de 
wijkvisie. Wat gaat goed in de buurt en wat kan beter? Een aantal mensen is bij elkaar gekomen in 
het Trefpunt van de bewonerscommissie Zwijgers van Noord. Er is gesproken over de woningen, het 
afval en overlast door vogels en fietsen. 
De meeste mensen aan tafel wonen naar hun zin. De woning is niet duur, dicht bij de stad. Maar ze 
vinden de overlast van fietsen voor de ingang wel vervelend. Daardoor kun je soms moeilijk naar 
binnen. Dat komt waarschijnlijk omdat het lastig is om de fiets binnen te zetten. Bij sommige flats is 
het extra lastig omdat de deur zo zwaar gaat. De Sleutels onderzoekt of daar iets aan gedaan kan 
worden. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om elkaar als bewoners aan te spreken. Als er een fiets 
in de weg staat kunt u dat natuurlijk zeggen, gewoon op een vriendelijke manier. Als u denkt dat dat 
niet helpt, kunt u contact op nemen met Jaap Jongejan, wijkbeheerder bij de Sleutels. Dan kunt u 
samen met Jaap zoeken naar een oplossing. 
Er zijn verschillende mensen die last hebben van vogels. Ze poepen op het balkon en de was kan 
zomers niet buiten hangen. Waarschijnlijk is een van de oorzaken dat bewoners de vogels voeren en 
dat er daarom veel vogels in de buurt zijn. Iemand stelde een “broodbus” voor; een glasbak maar dan 
voor brood. Daar kunnen bewoners dan hun brood kwijt. Dan moet wel gekeken 
worden wat er dan met het brood gedaan kan worden. Heeft u een idee hoe we 
dat kunnen doen? Laten het ons weten! 
 
Uw wens voor de wijk 
We hebben gevraagd of u een wens heeft voor de wijk. Verschillende mensen 
hebben hierop gereageerd en een wens ingeleverd. Deze wensen gingen over een 
schone buurt, goede woningen en veilige straten. De wens over een “little free 
pantry” van een bewoner uit de Hoven is gekozen als leukste idee. Bedoeling is om een soort 
bibliotheek voor etenswaar te maken. Als je wat over hebt kun je het daar kwijt, heb je wat nodig 
dan kun je iets meenemen. Met de bewoner die het bedacht heeft gaan we kijken of we het kunnen 
maken.  
 
Studenten in de wijk 
Student in de wijk is een project van Duwo, Libertas en de Sleutels. Via het project ‘Student in de 
wijk’ krijgt een student een verlaagde huurprijs in ruil voor vrijwilligerswerk in de wijk. De activiteiten 
van de student dragen niet alleen bij aan zijn eigen ontwikkeling, maar ook aan de perspectieven van 
bewoners in de wijken. Momenteel zijn er 20 studenten die zich allemaal op een andere manier 
inzetten in de wijk. Zo zijn er enkele grote projecten, maar ook wat kleinere projecten. Het 
Huiswerklokaal in Het Gebouw is één van de grotere. Een ander project is Noorderlicht, waarbij 
studenten eenzame ouderen helpen. Maar bij kleinere projecten zijn er ook studenten volop bezig. 
Zo is er de VoorleesExpress, het Maatjesproject, het helpen van vluchtelingen en worden er 
Nederlandse taallessen gegeven. Het project Student in de wijk zorgt voor een positieve bijdrage van 
studenten aan Leiden Noord, maar het laat de wijk ook zien dat wij niet alleen feestende studenten 
zijn, maar ons graag ook inzetten voor de buurt. Kijk op: www.facebook.com/studentindewijk 
 
Helpt u mee aan een schone wijk? 
Er zijn nieuwe containers geplaatst in de wijk. Iedere bewoner heeft een pasje gekregen waarmee je 
het afval in de container kunt doen. Maar niet iedereen doet dat. Waarom niet? Het grofvuil wordt 
gratis opgehaald als u belt met 14071. Het andere afval kunt u in de container kwijt. Helpt u mee de 
wijk netjes te houden? Doe dan uw afval in de container. Ziet u los afval staan? Bel 14071. Heeft u 
hulp nodig? Ga dan naar de Zwijgers van Noord aan de Charlotte de Bourbonhof nummer 1. 

mailto:spin@spinontwikkelaars.nl


 

BuurtBRIEF Prinsessenbuurt  ①  februari 2017 
 

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

Bijeenkomst wijkvisie: wat is besproken? 
Er is een bijeenkomst geweest op 25 januari 2017over de wijkvisie. Wat gaat goed in de buurt en wat 
kan beter? Het was wel koud in de tent, maar er waren toch zoveel mensen dat de tent aardig vol 
was. Veel mensen hadden vragen over de toekomst van hun woning. Martin Luten van de Sleutels 
heeft toegelicht wat de ideeën zijn. Bedoeling is om de woningen te behouden. Maar om dat zeker te 
kunnen weten moet eerst onderzoek gedaan worden. Aanwezige bewoners zeggen dat de woningen 
betaalbaar zijn en dat ze dat graag willen houden omdat er mensen wonen die niet veel inkomen 
hebben.  
De woningen aan de Willem de Zwijgerlaan zijn volgens de Sleutels van iets mindere kwaliteit dan de 
andere woningen in de Prinsessenbuurt. De Sleutels wil graag weten wat mensen verbeterd willen 
zien aan de woningen en wat ze willen behouden. Daarover gaat de Sleutels halverwege dit jaar met 
bewoners van de Prinsessenbuurt in gesprek. Bewoners worden uitgenodigd voor een 
klankbordgroep. Uiteraard krijgt u daarvan tevoren bericht over van de Sleutels. 
Er is ook gesproken over speelplekken en bomen die zijn gekapt. Marjolein Pijnacker van de 
gemeente Leiden heeft de afspraken over de speelplek bij de Margrietstraat nagevraagd; in het 
voorjaar worden de werkzaamheden uitgevoerd. De betrokken bewoners zijn geïnformeerd. 
Mensen gaven ook aan dat er nog steeds veel zwerfafval ligt en dat mensen vaak afval naast de 
containers leggen.  
Enkele bewoners vinden dat er te hard gereden wordt in de straten. Dat is gevaarlijk voor (kleine) 
kinderen en ze willen dat kinderen veilig kunnen oversteken. Er liggen wel drempels maar die zijn 
volgens de aanwezige bewoners te laag. 
 
Studenten in de wijk 

Student in de wijk is een project van Duwo, Libertas en de Sleutels. Via het project 
‘Student in de wijk’ krijgt een student een verlaagde huurprijs in ruil voor vrijwilligerswerk 
in de wijk. De activiteiten van de student dragen niet alleen bij aan zijn eigen ontwikkeling, 
maar ook aan de perspectieven van bewoners in de wijken. Momenteel zijn er 20 
studenten die zich allemaal op een andere manier inzetten als vrijwilliger in de wijk. Zo zijn 
er enkele grote projecten, maar ook wat kleinere projecten. Het Huiswerklokaal in Het 
Gebouw is één van de grote projecten opgezet door studenten van het project Student in 

de Wijk. Een ander project is Noorderlicht, waarbij studenten eenzame ouderen helpen. Maar bij 
kleinere projecten zijn er ook studenten volop bezig. Zo is er de VoorleesExpress, het Maatjesproject, 
het helpen van vluchtelingen en worden er Nederlandse taallessen gegeven. Het project Student in 
de wijk zorgt voor een positieve bijdrage van studenten aan Leiden Noord, maar het laat de wijk ook 
zien dat wij niet alleen feestende studenten zijn, maar ons graag ook inzetten voor de buurt. Zie ook 
onze facebookpagina: https://www.facebook.com/studentindewijk 
 
Idee voor de Prinsessenbuurt? 
In de Hoven heeft een bewoner een prijs gewonnen met de Little free pantry; een soort 
bibliotheek voor etenswaren. Heeft u een leuk idee voor de Prinsessenbuurt? Laat het weten! 
 
Helpt u mee aan een schone wijk? 
Er zijn nieuwe containers geplaatst in de wijk. Iedere bewoner heeft een pasje gekregen waarmee je 
het afval in de container kunt doen. Maar niet iedereen doet dat. Waarom niet? Het grofvuil wordt 
gratis opgehaald als u belt met 14071. Het andere afval kunt u in de container kwijt. Helpt u mee de 
wijk netjes te houden? Doe dan uw afval in de container. Ziet u los afval staan? Meldt dat dan via 
14071. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met 14071. Daar kunnen ze u vast helpen. 

mailto:spin@spinontwikkelaars.nl


 

 
 

BuurtBRIEF de Hoven  ② mei 2017 

BuurtBRIEF ② DE HOVEN 
In deze buurtbrief vertellen wij hoe het staat met de wijkvisie en wat er gebeurt in de buurt.  
In de wijkvisie staat wat er de komende jaren in Hoven zou moeten gebeuren om de wijk een 
prettige woonwijk voor iedereen te laten zijn. Vragen? spin@spinontwikkelaars.nl of bel 14071 

 
Ruilbus in de buurt 
In de Ruilbus kunt u terecht voor mooie kleding voor uzelf of uw kinderen. Alle kleding is gebruikt, 
maar ziet er keurig uit. De Ruilbus staat op regelmatige tijden in de buurt. De komende weken is de 

Ruilbus op vrijdag 19 mei tussen 14.00 en 16.00 uur in de Anna 
van Burenhof en op 26 mei in de van Riebeeckhof.  
 
Kijk voor meer informatie op 
www.facebook.com/dezwijgersvannoord 
 
 

 
Buitenspeeldag 17 mei Kooiplein 
Op woensdagmiddag 17 mei is het buitenspeelmiddag. Dan worden er allerlei activiteiten 
georganiseerd voor alle kinderen uit de buurt. Er is een springkussen, een stormbaan, een 
schietkraam en nog veel meer. Voor 1 euro kun je meedoen en dan krijg je ook nog popcorn, een 
suikerspin of iets anders lekkers. Dus kom gewoon op woensdagmiddag 17 mei om 13.00 uur naar 
het Kooiplein en doe mee! 
 
Iftar maaltijd op 6 juni: WELKOM! 
De bewonersvereniging Zwijgers van Noord organiseert een iftar maaltijd 
op dinsdag 6 juni na zonsondergang. Dat wordt dus laat, maar met net zulk 
mooi weer als vorig jaar wordt het een mooie avond. Alle bewoners van de 
Prinsessenbuurt en de Hoven zijn van harte welkom bij deze gezamenlijke maaltijd. Een leuke manier 
om uw buurtgenoten te ontmoeten! Graag wel even opgeven via: Zwijgers van Noord 
(b.z.n@outlook.com) zodat ze weten voor hoeveel mensen ze de heerlijke gerechten moeten maken. 
Deelname is gratis. 
 
Buurtsuper 
Een van de bewoners van de Hoven kwam met het idee om een 
soort bieb voor levensmiddelen te maken; de Buurtsuper. Op 
woensdag 24 mei wordt de buurtsuper geplaatst onder het afdak op 
de hoek van de Riebeeckhof en de Willem de Zwijgerlaan.  
Zodra deze gevuld is met levensmiddelen kunt u er gebruik van 
maken. Als u wat houdbare levensmiddelen (blikje, potje, pakje) 
over hebt kunt u het daar achterlaten. Heeft u wat nodig dan kunt u iets meenemen. Dat geldt ook 
voor de boeken die er staan. Een soort bibliotheek voor boeken en levensmiddelen dus. Elk uur van 
de dag geopend en helemaal gratis. 
 
Wijkvisie bijna klaar 
De wijkvisie voor de Prinsessenbuurt en de Hoven is bijna klaar. In de concept-wijkvisie staat dat er 
meer aandacht moet zijn voor kwetsbare gezinnen, dat de betaalbaarheid van de woningen erg 
belangrijk is en zoveel mogelijk behouden moet blijven. Daarnaast wordt gevraagd om meer 
aandacht voor groen en speelplekken voor de kleintjes. De concept-wijkvisie wordt voor de zomer bij 
u in de buurt gepresenteerd. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 

mailto:spin@spinontwikkelaars.nl
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BuurtBRIEF Prinsessenbuurt ② mei 2017 

BuurtBRIEF ② PRINSESSENBUURT 
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 Hoven zou moeten gebeuren om de wijk een 
prettige woonwijk voor iedereen te laten zijn. Vragen? spin@spinontwikkelaars.nl of bel 14071 

 
 
Muurschildering Margrietstraat 
Op de hoek van de Margrietstraat en de Willem de Zwijgerlaan wordt samen met bewoners gewerkt 
aan een mooie muurschildering en een speelplekje. Er komen knikkertegels en kleine speeltoestellen. 
Bent u benieuwd wat het gaat worden? Ga eens kijken! 
 
 
Buitenspeeldag 17 mei Kooiplein 
Op woensdagmiddag 17 mei is het buitenspeelmiddag. Dan zijn er allerlei activiteiten te doen voor 
alle kinderen uit de buurt. Er is een springkussen, een stormbaan, een schietkraam en nog veel meer. 
Voor 1 euro kun je meedoen en dan krijg je ook nog popcorn, een suikerspin of iets anders lekkers. 
Dus kom gewoon op woensdagmiddag 17 mei om 13.00 uur naar het Kooiplein en doe mee! 
 
 
Iftar maaltijd op 6 juni: WELKOM!  
De bewonersvereniging Zwijgers van Noord organiseert een iftar 
maaltijd op dinsdag 6 juni na zonsondergang. Dat wordt dus laat, 
maar met net zulk mooi weer als vorig jaar wordt het een mooie 
avond. Alle bewoners van de Prinsessenbuurt en de Hoven zijn van 
harte welkom bij deze gezamenlijke maaltijd. Een leuke manier om uw buurtgenoten te ontmoeten! 
Graag wel even opgeven via: Zwijgers van Noord (b.z.n@outlook.com) zodat ze weten voor hoeveel 
mensen ze de heerlijke gerechten moeten maken. Deelname is gratis. 
 
 
Ruilbus 
In de Ruilbus kunt u terecht voor mooie kleding voor uzelf of 
uw kinderen. Alle kleding is gebruikt, maar ziet er keurig uit. 
De Ruilbus staat op regelmatige tijden in de buurt. De 
komende weken is de Ruilbus op vrijdag 19 mei tussen 14.00 
en 16.00 uur in de Anna van Burenhof en op 26 mei in de van 
Riebeeckhof.  
 
Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/dezwijgersvannoord 
 
 
Wijkvisie bijna klaar 
De wijkvisie voor de Prinsessenbuurt en de Hoven is bijna klaar. In de concept-wijkvisie staat dat er 
meer aandacht moet zijn voor kwetsbare gezinnen, dat de betaalbaarheid van de woningen erg 
belangrijk is en zoveel mogelijk behouden moet blijven. Daarnaast wordt gevraagd om meer 
aandacht voor groen en speelplekken voor de kleintjes. De concept-wijkvisie wordt voor de zomer in 
de buurt gepresenteerd. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 

mailto:spin@spinontwikkelaars.nl
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BuurtBRIEF Prinsessenbuurt ③ juni 2017 

BuurtBRIEF ③PRINSESSENBUURT 
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 Prinsessenbuurt 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 
 
Enquête de Sleutels: vul ‘m in! 
U heeft een enquête van de Sleutels ontvangen waarin u kunt aangeven wat u van de woning vindt en wat 
er verbeterd kan worden. Vul deze enquête alstublieft in en lever deze in bij de Sleutels. Hoe meer mensen 
laten weten wat ze graag willen verbeteren, des te beter de Sleutels het verbeterproject kan voorbereiden. 
Lever hem in of stuur hem retour met de antwoordenveloppe. 
U kunt de enquête ook meenemen naar onderstaande bijeenkomst op 21 juni en deze dan inleveren. 
 
 

U I T N O D I G I N G  2 1  j u n i   
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op woensdag 21 juni in de Beatrixstraat 15.  

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. 

 
 
Iftar maaltijd 6 juni geslaagd 
Wat een pech. Door de harde wind en regen moest de bewonersvereniging uitwijken naar een andere 
locatie voor de Iftar maaltijd. Gelukkig wilde voetbalvereniging Roodenburg de kantine beschikbaar stellen. 
Het was een geslaagde avond met veel mensen. Er was heerlijk gekookt door vrijwilligers. Kijk ook op 
www.facebook.com/dezwijgersvannoord. 
 
Wonen in de Prinsessenbuurt; wat kan beter? 
Wat zou er moeten verbeteren om over 15 jaar nog steeds prettig te wonen in de Prinsessenbuurt? 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 21 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 Tom Oomen in de Margrietstraat 17 of doe het in de bus in de Beatrixstraat 
15. Staat uw belangrijkste punt er niet bij? Schrijf het onderaan de bladzijde. 
  

mailto:spin@spinontwikkelaars.nl


ONDERWERPEN WIJKVISIE PRINSESSENBUURT EN DE HOVEN 

 
GEEF MET 1, 2, OF 3 AAN WELKE 3 ONDERWERPEN U HET MEEST BELANGRIJK VINDT. 
LEVER DIT UITERLIJK 21 JUNI IN OP MARGRIETSTRAAT 17 OF BEATRIXSTRAAT 15  

 
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? 
 
 

 
ANDER ONDERWERP, NAMELIJK____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 



 

 
 

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.  

mailto:spin@spinontwikkelaars.nl


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? 
 
 

 
ANDER ONDERWERP, NAMELIJK____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 



BIJLAGE E  WIJKVISIE PRINSESSENBUURT EN DE HOVEN     PLANNING EN FINANCIEEN  V0.1 

 

KORTE TERMIJN MAATREGELEN TREKKER UITVOERING BUDGET INKOMSTEN BUDGET OPMERKINGEN

(looptijd kan langer zijn dan 1 jaar) 2017/2018 jaarlijks

plankosten uitvoering

K.0.1 coordinator wijkvisie Prinsessenbuurt & de Hoven

coordineert uitvoering wijkvisie gemeente 2017 16.000€      wijkvisie PriHo

o.b.v. 1 dag per week

K.1.1 gesprekken voorzieningen voeren gemeente 2017

combineren met K6.1.

K.2.1 Verkeerssituatie Hoven en Prinsessenbuurt verbeteren 2017/2018

onderzoeken knelpunten en verbeteringen voorstellen gemeente 3.600€      25.000€    wijkvisie PriHo PM post kosten uitvoering  afhankelijk van te nemen aanvullende maatregelen

K1.3 onderzoek verkeersveiligheid Kooiplein

veiligheid 1.800€      2.500€      ontwikkeling Kooiplein kosten realisatie afhankelijk van resultaten onderzoek

K2.1 informeren inpassing Willem de Zwijgerlaan

onderdeel K6.1

K3.1 afstemming verbetering woningen

onderdeel K.0.1

K4.1 onderzoek met bewoners kinderspeelplekken

onderdeel van K6.1.

K5.1 onderzoek TOP-basisonderwijs

onderzoek vormgeven 'voortreffelijk onderwijs' gemeente 2017/2018 3.600€      30.000€      wijkvisie PriHo als het om ondersteuning gaat, komt dat jaarlijks terug

K.6.1 wijknetwerker

verbindt netwerken van bewoners en professionals gemeente 2017 70.000€      wijkvisie PriHo

o.b.v. full time (36 uur)

K.7.1 voorstel communicatie uitwerken gemeente

samen met K7.2 5.000€        wijkvisie PriHo kosten uitvoering middelen afhankelijk van mogelijke samenwerking met bv Mooi Noord

K.7.2 aanstellen communicatiemedewerker

communicatie wijkvisie / projecten Leiden Noord gemeente 2017 14.000€      wijkvisie PriHo

o.b.v. 1 dag per week

K.8.1 Onderzoek sport, gezondheid en bewegen

K.9 mogelijkheden "broodbak" onderzoeken gemeente 2017

combineren met K2

uitvoering gemeente 5.000€      25.000€    1.000€        wijkvisie PriHo PM post kosten uitvoering  afhankelijk van uitwerking plan

14.000€    52.500€    136.000€     

BOVENSTAANDE RAMIING IS EEN EERSTE (GROVE) RAMING. DEZE MOET NADER WORDEN UITGEWERKT 

plankosten; kosten die gemaakt moeten worden om het plan te ontwikkelen/toetsen

uitvoeringskosten; kosten voor gemaakt worden voor de daadwerkelijke uitvoering van het project

UURTARIEF GEMEENTE 90,00€      

UURTARIEF EXTERN 75,00€      

VERGOEDING VRIJWILLIGERS 35,00€      

BUDGET EENMALIG



BIJLAGE E  WIJKVISIE PRINSESSENBUURT EN DE HOVEN     PLANNING EN FINANCIEEN  V0.1 

 

MAATREGELEN LANGERE TERMIJN > 1 JAAR TREKKER UITVOERING BUDGET INKOMSTEN BUDGET OPMERKINGEN

LANGE TERMIJN JAARLIJKS

plankosten uitvoering

L.1 Hou vol gemeente continue gratis gratis geen tevreden burgers

L.2 Betere oversteek Willem de Zwijgerlaan gemeente komende jaren PM PM PM Leidse Ring Noord / Wijkvisie kosten afhankelijk van ontwikkelingen LRN

L.5.1 Uitvoering onderzoek TOP basisonderwijs gemeente komende jaren PM PM PM

-€                 -€                 -€               -€                      

BOVENSTAANDE RAMIING IS EEN EERSTE (GROVE) RAMING. DEZE MOET NADER WORDEN UITGEWERKT

plankosten; kosten die gemaakt moeten worden om het plan te ontwikkelen/toetsen

uitvoeringskosten; kosten voor gemaakt worden voor de daadwerkelijke uitvoering van het project

UURTARIEF GEMEENTE 90,00€      

UURTARIEF EXTERN 75,00€      

VERGOEDING VRIJWILLIGERS 35,00€      

BUDGET EENMALIG


