
 
 
 
 
 
 
 
 

KORT VERSLAG WIJKBIJEENKOMST 

gehouden maandag 21 september 2015 vanaf 20:00 uur, Morspad 4 
 
Aanwezig: J. van Erp, R. Dijkhuis, C. de Bruin, G. Zwart, I. Hansen, H. van As, J. Beusekom, D. M. Boelee, A. 
van Delft, L. Donks, P. Groen, T. Hagen, R. Jansen, J.P. Koppers, C. Kuilman, J. van Malde, H. Nieuwint L. 
Onderwater, T. Philippo, F. van der Reijden Chen, H. Riezebos, P. Viering, A. van de Willigen, J. Zandbergen 
Speciaal aanwezig: C. van der Meijden, wijkregisseur (WR), J.v.Velzen, wijkbeheerder (WB) 

 
1. Opening/welkom door de voorzitter, voorstelrondje 
2. Wijkfeest  

Extra feestcommissieleden: Peter Viering, Jean-Paul Koppers, Jolanda Zandbergen 
Ideeën w.b. locatie: speeltuin Lopsenstraat, basketbalveld TV1, dak parkeergarage, tuin achter de rode 
flat in TV3, parkeerterrein Rijnzichtflat, Die Leythe/Njord. 
Ideeën w.b. tijdspanne: ’s middags voor kinderen, ’s avonds voor volwassenen, of alleen ’s middags 
Ideeën w.b. invulling: competitief element, bijv. zeskamp, speurtocht, varen met wherry’s, materiaal 
sportschool lenen, tombola/bingo, hapjes Turkse bakkers, muziek door Rockschool, playlist. 
Vergunningen moeten worden aangevraagd bij afd. Evenementen gemeente Leiden. Veiligheidsplan is 
belangrijk. Aanwezigheid wijkagent helpt. WTL kan bij vergunningen helpen. Andere wijkverenigingen 
(Oude Morsch, Professorenwijk) vragen om ervaringen te delen. 

3. Bespreekpunten:  
Geluidsoverlast spoor: Prorail en gemeente wijzen naar elkaar. Smeren is weer aangezet maar helpt 
niet. Oorzaak wsl nieuw spoor i.c.m. zwaardere treinen (dubbeldekkers). Gemeente wil niet bijdragen 
aan oplossing en Prorail zegt dat het niet meer kan doen. Twee jaar geleden was er echter nog geen 
probleem en eenmalige actie met extra olie op spoor spuiten bleek te helpen. 
Meer vet is betere oplossing dan geluidsschermen. 
Het gaat niet alleen om bewoners van de Rijnzichtstraat, maar ook bijv. Lopsenstraat. 
Er komt een gezamenlijke actie van bewoners (Huib Riezebos, Jan Beusekom, Frans van der Reijden) en 
bestuur wijkvereniging (Jan van Erp) naar gemeente toe. Ondersteund door handtekeningenactie. 
Dossier wordt naar WR gestuurd.  
Extra probleem: Treinen op wachtspoor moeten tegenwoordig toeteren voor vertrek n.a.v. nieuwe 
veiligheidsprocedure. Ook midden in de nacht. Ook overlast van communicatie NS/Prorail-medewerkers 
op het spoor ’s nachts. En dubbeldekkers nemen licht weg.  
Verkamering: H.van As: twee panden in Lopsenstraat en 1 in Wolmaranstraat worden verkamerd en 
vervolgens verhuurd via Sjaardema. Geen controle/handhaving door gemeente op 
onttrekkingsvergunningen en met bezwaren wordt niets gedaan. Tot 4 personen zijn geen brandtrap of 
andere brandweer-maatregelen nodig. WTL is dossier aan het opbouwen, met op kaart ingetekend 
hoeveel er in Transvaal verkamerd is. Dit wordt naar gemeente (en pers) gestuurd.  
Oproep aan aanwezigen om lijstjes aan te leveren van verkamerde panden in Transvaal 2 en 3. 
Verkeer: In Transvaal 1 is nog steeds overlast van auto’s die het wijkje als sluiproute nemen om aan de 
file te ontkomen, waarbij erg hard wordt gereden. Volgens WB zijn drempels pas mogelijk als een weg 
langer dan 60 meter is (in mail van gemeente staat 70 meter) en hebben drempels vaak niet het 
gewenste effect. Mentaliteit is het grootste probleem. WR en WB gaan onderzoeken welke maatregelen 
mogelijk zijn. 
Afval en ondergrondse vuilcontainers:  In Lopsenstraat wordt nog steeds afval gedumpt op de plek waar 
vroeger bovengronds containers stonden. In Transvaal 2I is een groot probleem omdat nog niet alle 
ondergrondse containers geplaatst zijn, en er te weinig capaciteit is in de bovengrondse.  
WB wil precies weten om welke containers het gaat. 

Secretariaat (per adres) 

Morsweg 12, 2312 AD Leiden 

E-mail: bestuur@transvaalleiden.nl 

www.transvaalleiden.nl 

Postbank 93 60 620 te Leiden 

KvK Rijnland 28.094.983 

Tel: 06-1553-2111 

 Wijkvereniging Transvaal 

 



Transvaal 2 heeft geen containers voor recycling-afval meer, daarvoor moet men naar de Vondellaan, 
maar bewoners daar protesteren en zeggen dat die containers voor hun gebruik zijn. Ze zijn ook altijd 
vol, er is veel te weinig capaciteit. Dat stimuleert het apart inzamelen niet. 
Gemeente houdt ook geen rekening meer met inzameling GFT afval. 
Bij de volgende wijkbijeenkomst wordt iemand van de afdeling afval van de gemeente uitgenodigd. 
Verder zal vóór de vergadering overleg worden gevoerd met WR en WB zodat zij antwoorden kunnen 
voorbereiden. 
Wijkschouwen: Schouw TV1 heeft al veel opgeleverd, maar er zijn nog losse einden en verbeterpunten. 
Met schouw TV2 en TV3 is nog niet veel gebeurd. WTL wil lijst op website publiceren met punten die 
nog opgelost moet worden. 

  
Wijkregisseur Chrissie van der Meijden: c.van.der.meijden@leiden.nl 
Wijkbeheerder John van Velzen: J.van.Velzen@leiden.nl 
Wijkagenten Arthur van der Linden en Dennis Perdok zijn bereikbaar via 0900-8844  

 Spoedzaken:  112  Anoniem 0800-7000 
 Dennis houdt elke dinsdag van 14:30-15:30u spreekuur in het Sociaal Pension. 
Horeca-klachtenlijn: 071-5167015 
WTL-telefoonnummer waar anoniem meldingen (telefoon of SMS) kunnen worden gedaan:  06-1553-2111 


