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Uitwerking ideeën buurt workshop 24 september 2019

Buurtbijeenkomst Wijkvereniging Transvaal Leiden - letterlijke uitwerking van ingebrachte ideeën.

TRANSVAAL

WIJKVERENIGING
UITSTRALING
• Gezamenlijke schoonmaakacties
• Hanging baskets aan lantaarnpalen
• Verkeerssluizen met veel betonnen bloembakken
• Onderhoud eigen huis - elkaar er op aanspreken
• Open tuinen dagen
• Actie voordeur schilderen
• Mooie authentieke lantaarnpalen zoals in het centrum
• Wijkgeschiedenis visualiseren
• Tentoonstelling Volkenkunde over Transvaal
• Meer groen
• Fietsen beter wegzetten (of weg!)
• Mooiere straatverlichting
• Hangende straatverlichting in het midden
• Muurgedichten die de eenheid van Transvaal vertellen
• Bord “Welkom in Transvaal”
• Iedereen een Transvaal Raamsticker (Trost op Transvaal?)
• Meer afgesloten prullenbakken
• 1 uitstraling voor 1 Transvaal
• Omgang in de straat
• Container vertegenwoordiger
• Plantenbakken
• Dubbele fietsenrekken

MENSEN
• Glibbertje als buurtborrelcentrum
• Zwemuurtje bij Njord
• Buurtborrel op meerdere locaties (festivalletjes)
• Gebruik de gemeentelijke fondsen
• Vriendelijke instelling (elkaar begroeten)
• Sporten op Njord Wijksport
• Themaborrels (+ live muziek)
• Fietsenstalling in beheer (zie TV 3)
• Gezamenlijke acties als bloembollen planten en Rozen snoeien
• Klus app bouw
• Klus app ict
• Straat appgroepjes inventariseren
• Een Transvaal app
• Huiskamerconcert
• Picknicktafel op brede deel van de stoep om elkaar meer op te zoeken
• Samen lopen/sporten rondje singels van Leiden (whats app groep)
• Spelen samen in een band (Morsweg 73) en ook optreden
• Wijkfeest kan ook achter het oude belastingkantoor (misschien om en om met Njord)
• Koken voor ouderen of minder validen
• Buurthuiswerkklas
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Buurtblad/webpagina/Facebookpagina
Buurtborrel + eten op meerdere te bepalen locaties
Kantine/restaurant bij de Binnenvest
Buurtgeschiedenisproject met buurtgenoten

HANDHAVING
• Communicatie over handhaving (wat zijn de consequenties)
• Snelheidbeperkende maatregelen
• Meer privé camera’s
WIJKVERENIGING
• Makkelijk meldingen plaatsen
• Boetes uitschrijven (niet alleen verkeer)
• Woonerf
• Handhaving op het water
• Drempels
• Drempel voor dragen lager maken
• Stoplicht
• Studenten Njord verder in de straat (zingen, vallen, glaswerk op straat)
• Fietsenprobleem actief handhaven en weghalen vooral bij de zijstraten
• Hardrijders
• Dealers bij het Brandewijntje
• Camera’s ophangen (zelfde merk) strategisch plaatsen
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VERKEER
• Fietsen markeren met stickers bij lang geen gebruik en laten verwijderen
• Stoplicht P.K straat bij zebra oversteek
• P.K auto’s naar één zijde van de straat
• Meer groen
• Fietsenrekken
• Uitrit straten Wetstraat e.d. overzichtelijker (fietsen weg en uitritten met cirkels op de grond
gemarkeerd
• Herinrichten parkeerplaatsen (nu veel 1,5 plek)
• Eén richtingverkeer
• Beschermde fietspaden
• Parkeren Morsgarage gereduceerd tarief
• Wijk beperken tot lokaal verkeer
• Verkeerssluizen
• Meer tekens 30km/h
• Fiets fout is fiets weg
• Flitspaal
• Vaste parkeerplekken
• Plannen fietsen door bij de gemeente
• Auto’s te gast
• Milieuzone
• Morsweg T2 fietsweg - auto’s te gast (zoals Amsterdam)
• Deelauto stimuleren

