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Vier onderwerpen in deze korte Nieuwsbrief:
•

Corona: Het gaat niet goed; infecties grijpen om zich heen, ook rondom ons. Voor onze activiteiten
bij Trigon is nog steeds geen plaats. Nieuwsgroep-bijeenkomsten doen we via Zoom op
donderdagochtenden van 10.30 tot 12.00 uur; deelname is gemakkelijk en indien nodig kunnen we
ondersteuning bieden; U kunt zich aanmelden bij Johan Rebergen: jarebergen@planet.nl; tel. 0715121253. De Chikung lessen liggen nog stil, net zoals excursie- en wandelgroepjes. Wij hopen als
ouderen snel aan de beurt te komen als de vaccinaties beginnen!

•

Er is ook geen goed nieuws van de werkgroep die zich bezighoudt met het initiatief geclusterd
wonen voor ouderen aan de Lammenschansweg. We hebben over het project lang en regelmatig
overleg gehad met het gemeentelijk team Ruimtelijke Ordening en zouden de beschikking krijgen
over schetsen van hoe dat complex eruit zou kunnen zien. Ook wisten we ons verzekerd van de
steun van de wethouders van wonen en van welzijn . En toen kwam er vorige week een serieuze kink
in de kabel. Vanwege het uitstel bij de ontwikkeling van het Wijksportpark (Roomburgerpark) en
door onduidelijkheden rondom de toenemende parkeerdruk zal er eerst een studie worden gedaan
naar de parkeerbalans in de wijk. Pas daarna kunnen besluiten worden genomen over de bouw van
gymzalen aan de Oppenheimstraat, en pas nadat die zalen gebouwd zijn kan de gymzaal aan de
Lammenschansweg, de beoogde locatie voor het complex voor groepswonen voor ouderen, worden
afgebroken. De bouw van dit complex, een project dat het Ouderencontact in samenspraak met de
gemeente initieerde, zal dus een fikse vertraging oplopen. We zijn zeer teleurgesteld over deze
ontwikkeling en onderzoeken wat er kan worden gedaan om de vertraging beperkt te houden, en
een intentieverklaring van de gemeente te verkrijgen!

•

De gemeente steunt ons voornemen volgend voorjaar een nieuw Wijkkompas 2020-2021 uit te
geven. Sinds de vorige druk is er het nodige veranderd. We nodigen u allen uit mee te denken en
suggesties te doen voor wat er uit kan, wat er bij moet, welke aanbieders van diensten en
voorzieningen onvoldoende of verkeerd aan bod komen etc. Als u fouten of tekortkomingen in de
vorige editie tegenkomt, laat het ons vooral weten! Uw meedenken is van vitaal belang voor het
realiseren van een nieuw, aangepast Wijkkompas!
Stuur gegevens, vragen en (kritische) opmerkingen naar het mailadres van Ouderencontact of neem
telefonisch contact met Ton Polderman (06-22555831).

•

Tenslotte roepen we u allen op niet te vergeten dat voor het doorgaan van het referendum over het
Roomburgerpark 5000 steunbetuigingen nodig zijn!
Dat kan digitaal http://www.leiden.nl/referendumverzoekroomburgerpark, vanaf 7 december,
maar ook met een briefje met handtekening. Laat het weten (tel. 06-57702800), we helpen graag!

Volgende Nieuwsbrief in januari 20121. Wij wensen u fijne feestdagen toe!

