
Oproep: Stel de toekomst van onze club in Leiden-Noord veilig! Kom ook! 
 
Wat?   Bijeenkomst in het stadhuis over de toekomst van Leiden-Noord 
Wanneer?   Dinsdagavond 7 maart 2023  
Hoe laat?  Verzamelen vanaf 19.30 uur. Start: 20.00 uur.  
Waar verzamelen?  Bij het stadhuis aan de kant van de City Hall.  
Einde?  Weten we niet precies. Wel dat we daarna wat drinken met elkaar. 
 
Samenvatting – Het burgerinitiatief Heel Noord, Eén Tuin wil graag dat Leiden-Noord een 
leuke wijk blijft waarin we prettig kunnen leven. Pernix wil dit ook. Want in een wijk waarin 
mensen goed kunnen leven, komen wij als club ook goed tot ons recht. En wij willen heel 
graag ook de komende 100 jaar de mooiste club van Leiden zijn. Daarom doen wij mee met 
het burgerinitiatief Heel Noord, Eén Tuin.  
 
Het burgerinitiatief is ontstaan omdat de gemeente vooral heel veel wil bouwen. Dat de 
gemeente veel wil bouwen vinden wij op zich geen probleem. Maar wij willen wel dat Leiden-
Noord een leefbare wijk blijft. Daarom hebben we met veel bewoners en andere clubs en 
verenigingen een aantal plannen gemaakt.  
 
De gemeente heeft tot nu toe geen zin om naar ons te luisteren. Maar op dinsdag 7 maart 
2023 krijgen we de kans om te zeggen wat wij in Leiden-Noord willen. Die kans willen we 
met beide handen aangrijpen. Het is erg belangrijk dat dinsdag veel mensen komen. Dan 
laten we zien dat wij echt om onze club en Leiden-Noord geven. Daarom de oproep: kom 
dinsdagavond ook naar het stadhuis en stel de toekomst van de wijk en onze club veilig!  
 
Voor wie dat prettig vindt staat hieronder een uitgebreidere toelichting op wat er aan de hand 
is en waarom we als Pernix meedoen met het burgerinitiatief Heel Noord, Eén Tuin.  
 

 
Wat is er aan de hand? 
 
De gemeente maakt allemaal plannen voor Leiden-Noord. Die plannen gaan Leiden-Noord 
veranderen in een buitenwijk van een grote stad. Veel bewoners, clubs en verenigingen in 
Leiden-Noord willen dat de gemeente haar plannen verandert. Deze bewoners, clubs en 
verenigingen zijn een burgerinitiatief gestart. De meeste van ons hebben het vast al wel 
meegekregen: Pernix doet mee met dit burgerinitiatief Heel Noord Eén Tuin.  
 
Waarom doet Pernix mee met dit burgerinitiatief? 
 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag moeten we begrijpen wat er in Leiden-Noord 
allemaal gaat gebeuren.  
 
Wat gaat er gebeuren in Leiden-Noord? 
 
Er komen heel veel mensen bij. 
 
De gemeente wil dat er ruim 5.000 mensen bijkomen in Leiden-Noord. Om hier een beeld bij 
te hebben: in Zoeterwoude-dorp wonen 4.750 mensen. Er komt in dit kleine stukje Leiden 
dus een heel dorp bij.  
 
De gemeente gaat hoge flats bouwen. 
 
Op dit moment is de ruimte in Leiden-Noord heel beperkt. Dat weet de gemeente ook. De 
oplossing van de gemeente is: laagbouw vervangen door hoogbouw. De gemeente vindt dat 
dit goed kan rond de Willem de Zwijgerlaan. Op de plek waar nu nog lage flats staan, wil de 



gemeente hoge flats bouwen. Op sommige plekken komen er 16 verdiepingen bovenop. De 
hoogte verandert daar van 4 hoog in 20 hoog. Dat zijn flats van ongeveer 70 meter hoog.  
 
Leiden-Noord verandert in een buitenwijk van een grote stad. 
 
We kennen allemaal de buitenwijken van de grote(re) steden. Wij denken dat Leiden-Noord 
door de plannen van de gemeente verandert in zo’n buitenwijk. Dat willen wij niet. Zo’n wijk 
is niet goed voor de mensen. En zo’n wijk is uiteindelijk ook niet goed voor onze club. In alle 
grote steden verdwijnen de korfbalclubs langzamerhand.  
 
Wij snappen wat de gemeente wil en doet. 
 
Wij snappen dat de gemeente meer woningen wil bouwen. Wij snappen ook dat als je denkt 
dat er weinig ruimte is in Leiden-Noord, je geen andere oplossing ziet dan woningen 
stapelen. Het onvermijdelijke resultaat? Een wijk met hoge flats. Toch kan het anders. 
 
Er is een andere mogelijkheid! 
 
Maar… er is in Leiden-Noord wél veel ruimte. Alleen denkt de gemeente dat die er niet is. 
Vooral de tuinvereniging en de sportverenigingen (wij onder andere) nemen een heel groot 
stuk van de ruimte in Leiden-Noord in beslag. Als de gemeente die ruimte gaat benutten kan 
er misschien wél iets moois ontstaan in Leiden-Noord.   
 
Dan kunnen er én veel mensen bij in Leiden-Noord én blijft Leiden-Noord een prettige 
wijk om te leven. Goed voor de mensen. Goed voor de wijk. Goed voor onze club.  
 
Ok, maar waar moeten onder andere de sportverenigingen dan heen?  
 
Als de gemeente bijvoorbeeld de sportvelden gaat bebouwen, verdwijnen de sportvelden. 
Daar moet dus een oplossing voor komen. Wij zien een paar oplossingen: 
 

1. We kunnen gaan sporten op het dak van grotere complexen. Dat gebeurt nu al op 
sommige plekken in het land. Wij kunnen – als we dit goed inrichten – vrij makkelijk 
op het dak van een complex (bijvoorbeeld een school en sporthal) gaan korfballen.  

2. Het is ook mogelijk om de Willem de Zwijgerlaan te overkappen. We leggen de 
Willem de Zwijgerlaan dan dus in een holle dijk. Onze sportvelden kunnen we 
vervolgens op die holle dijk leggen. Bijkomend voordeel: de drukke, onveilige en 
vieze Willem de Zwijgerlaan is dan weggewerkt! Dat zorgt voor heel veel extra ruimte 
in de wijk. Waardoor we wél prettig met elkaar kunnen blijven samenleven.  

 
Betekent dit dat wij misschien moeten verhuizen? 
 
Wij hebben een heel mooi complex. We hoeven niet weg. Sterker nog, we willen hier 
helemaal niet weg. Maar als wij niet bereid zijn mee te bewegen, verandert Leiden-Noord in 
een grootstedelijke buitenwijk. Dat is uiteindelijk ook slecht voor onze club. Verhuizen is 
daarom voor ons een optie. Maar natuurlijk wel op één voorwaarde: dat als ons complex op 
de schop gaat, we er een minstens zo goed complex voor terug krijgen! Misschien ergens op 
een dak. Misschien op de Willem de Zwijgerlaan. Maar in ieder geval in een wijk waar ook wij 
als club nog 100 jaar vooruit kunnen! 
 
Waarom doen wij als Pernix mee aan het burgerinitiatief Heel Noord, Eén Tuin?  
 
Wij willen als club graag bijdragen aan een goed leven in een leuke en leefbare wijk. Daarom 
hebben we besloten mee te doen met het burgerinitiatief Heel Noord Eén Tuin.  
 



Waar staan we nu? 
 
De gemeente dendert op dit moment gewoon door. Als het aan de gemeente ligt verandert 
Leiden-Noord dus in een stedelijke buitenwijk. Niemand binnen de gemeente lijkt tot nu toe 
geïnteresseerd in het aanbod van het Burgerinitiatief Heel Noord Eén Tuin. De wethouders 
van GroenLinks en het CDA vinden het makkelijker om snel zaken te doen met bouwers en 
woningcorporaties dan met de bewoners en verenigingen van Leiden-Noord. Dat is jammer. 
Maar gelukkig kunnen we ons geluid nog wel laten horen. En wie weet dat de wethouders 
eindelijk willen kijken of we Leiden-Noord toch beter kunnen maken? Als ze door krijgen dat 
het ons menens is, willen ze de samenwerking met ons misschien wel aangaan. Daar hopen 
en vertrouwen we op!  
 
Maar dan moeten we nu wel in actie komen! Op dinsdag 7 maart 2023 organiseert de 
gemeente een avond in het stadhuis. Dan kunnen we zeggen wat wij van de plannen 
van de gemeente vinden. Het helpt dan als er veel mensen komen. Daarom hierbij de 
oproep: Kom ook op 7 maart naar het stadhuis en stel de toekomst van Pernix en de 
wijk veilig! 
 


